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03 november 2021

Pheijffer: 'Rapporteren over fraude is voor de
bühne'
Een verplichting voor accountants om in de controleverklaring te rapporteren over fraude "is voor de
bühne" en betreft "niet meer dan een schijnoplossing".
Dat stelt hoogleraar Marcel Pheij er in zijn column in het FD, waarin hij reageert op het recente consultatiedocument
van de NBA over de verplichte rapportage over fraude en continuïteit. Eerder toonde Pheij er zich op deze website al
kritisch over het consultatiedocument.
De boekenkast met analyses van het probleem is rijk, aldus de hoogleraar in het FD, "maar voor accountants vooral
een ongemakkelijke waarheid". Volgens hem wil de NBA aan stakeholders laten zien dat fraude en continuïteit meer
aandacht krijgen, maar wordt daarbij gekozen "voor een verkeerde oplossing van het onderliggende probleem".

Beter werk afleveren
De sector worstelt al jaren met het thema, meent Pheij er. "Te weinig fraude wordt ontdekt, waarschuwingen voor
faillissementen zijn niet altijd adequaat." Uit de analyses van bekende fraudecases, zoals Enron, Wirecard of Carillion,
blijkt volgens hem niet dat een rapportageverplichting voor bestuurders of accountants de oplossing is. "Beter werk
a everen is dat wel."
Pheij er hoopt dat de beoogde nieuwe NBA-voorzitter Kris Douma "als eerste bestuursdaad" komt met betere en
"vooral doeltre endere" voorstellen. "Dat zou een voortre elijke eerste indruk maken."

'Fraude: nog meer papier lost het probleem niet op' (FD)
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12 januari 2022

VEB: 'Fraudeparagraaf accountant moet ook over
bevindingen gaan'
De accountant moet zich volgens de VEB onafhankelijker opstellen. De
beleggersvereniging pleit voor verdere verdieping van de controleverklaring
en een "volwaardige"... 
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11 januari 2022

Douma: 'Huidige standaard over rapportageplicht
accountant is niet eind van het verhaal'
NBA-voorzitter Kris Douma sprak op 11 januari 2022 bij BNR Nieuwsradio
over de stand van het accountantsberoep en zijn rol als nieuwe voorzitter van
de beroepsorganisatie. 
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11 januari 2022

Accountants rapporteren vaker over inzet forensische
specialisten
Accountants rapporteerden in de controleverklaringen bij de jaarrekeningen
over 2020 van in Nederland gevestigde AEX- en AMX-fondsen vaker over de
inzet van forensische... 
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22 december 2021

NBA-bestuur licht besluitvorming rapportering over
fraude en continuïteit toe
Zoals eerder toegezegd geeft het NBA-bestuur, via een column van voorzitter
Kris Douma, een nadere toelichting op de besluitvorming rondom het
verplicht rapporteren... 

DISCUSSIE

Column

22 december 2021

Besluitvorming
Kris Douma

NBA-voorzitter Kris Douma licht het bestuursbesluit rondom de verplichte
rapportering over fraude en continuïteit nader toe. 

