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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 over fraude en continuïteit in de
controleverklaring.
Het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) presenteerde op 8 december in de bestuursvergadering via een
powerpoint de hoofdlijnen van haar advies en een door het ACB voorgestelde wijziging van Standaard 700. Ter
onderbouwing van de besluitvorming publiceert het NBA-bestuur nu zowel de powerpoint van het ACB, de genoemde
wijziging als het volledige advies, dat inmiddels door het ACB op schrift is gesteld.
Het bestuur heeft het ACB-advies op 8 december overgenomen met twee aanvullingen, die door Douma in zijn column
nader worden toegelicht. In de communicatie rondom het bestuursbesluit van 8 december is er voor gekozen leden zo
snel mogelijk te informeren, omdat de standaard per 1 januari 2022 van toepassing is voor de melding van fraude bij
oob's.
Douma geeft aan dat het regelgevend proces binnen de NBA transparanter kan en dat externe stakeholders
nadrukkelijker in het proces moeten worden betrokken. Een voorstel hiervoor wordt in januari ter consultatie
voorgelegd.

Continuïteit en fraude in controleverklaring; ACB-advies aan bestuur (powerpoint, 8 december 2021, pdf)
Tekstvoorstellen aanpassing Standaard 700 (memo, 6 december 2021, pdf)
Verplichte rapportering over continuïteit en fraude in de controleverklaring (ACB-advies aan bestuur, 20
december 2021, pdf)
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Vitamine C en fraude
Fraude is geen probleem dat de accountant moet of kan oplossen. Dat is een
zaak van de gecontroleerde huishouding. 
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Going concern-verklaring leidt maar zelden tot faillissement
Een going concern-verklaring leidt maar zeer zelden tot een faillissement, blijkt uit een rapport over de rol van de
accountant bij bedrijfscontinuïteit. Belangrijk... 
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Schragen of vertragen?
Arjan Brouwer

Waar de Corporate Governance Code ooit vooruitliep op wettelijke
verplichtingen, lijken de beperkte wijzigingen die nu worden voorgesteld hier
achteraan te hobbelen,... 
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Aanbevelingen van werkgroep Fraude geven houvast:
'Het is een egeltjesproces'
Fraude is in de bestuurskamer geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Om het
ijs te breken schreef de werkgroep Fraude van de NBA twee brochures met
aanbevelingen voor... 
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Stilte voor de storm?
De markt voor controlerend accountants is booming, maar er liggen diverse
bedreigingen op de loer. Is de sector tijdig aan te passen om de orkaan te
doorstaan? Een... 

