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NBA NIEUWS

De Werkgroep Fraude van de NBA onderzocht vijftig controleverklaringen over 2019 en 2018 bij AEX- en AMX- 

fondsen. Op basis daarvan geeft de werkgroep aanbevelingen voor de controleverklaringen, om die (zo mogelijk 

al) voor 2020 toe te passen.

Aanbevelingen voor rapporteren over 
fraude in de controleverklaring

(risico’s) en het overtreden van wet- en regelgeving 

verder te verbeteren. Zoals het opnemen van een 

paragraaf waarin wordt ingegaan op de risico’s op 

fraude en overtredingen van wet- en regelgeving.  

Als sprake is van een specifiek en (hoog) significant 

risico, moet dat worden benoemd als key audit 

 matter (KAM). Ook moet de auditrespons ten aanzien 

van dat frauderisico worden beschreven, plus 

 eventuele bevindingen. Verder moet worden aan-

gegeven of forensische specialisten zijn ingezet en  

in welke fase van de controle.

Hoewel de aanbevelingen zijn bedoeld voor 

 controleverklaringen bij organisaties van openbaar 

belang (oob’s), roept de Werkgroep Fraude 

accountants organisaties op om deze ook toe  

te  passen bij  niet-oob’s en om 

 ervaringen te delen met de werk-

groep. Meer informatie over het 

onderzoek is beschikbaar via het 

Dashboard Accountancy, te   

vinden op nba.nl.

Uit het onderzoek blijkt dat accountants in 44 van de 

vijftig controleverklaringen bij de jaarrekeningen 

2019 van de AMX- en AEX-fondsen al in een 

 afzonderlijke paragraaf over (de risico’s op) fraude 

 rapporteren en 41 keer ook over (risico’s van) 

 overtreding van wet- en regelgeving. Opvallend is 

dat, waar accountants relatief vaak rapporteren over 

fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving, 

ondernemingen op dit punt nog terughoudend zijn. 

Het onderwerp wordt maar in veertien van de vijftig 

onderzochte bestuursverslagen benoemd.

Het NBA-bestuur heeft eerder in een brief aan de Tweede 

Kamer aangegeven dat accountants op termijn verplicht 

worden om in hun controleverklaring aan te geven welke 

werkzaamheden zijn verricht in het kader van frauderisico’s 

en de eventuele bevindingen. Hiervoor vindt in 2021 een 

pilot plaats, gericht op invoering in 2022.

Aanbevelingen

De Werkgroep Fraude doet tien aanbevelingen om 

controleverklaringen op het onderdeel fraude-

Kwartiermakers: ‘Maatregelen op 
 schema, intenties omzetten in daden’
De accountancy heeft goede intenties en laat veelbelovende activiteiten zien om de kwaliteit van wettelijke controles  

te verbeteren. Er zijn echter nog wel “vraagtekens bij het omzetten van intenties in daden”.

Zo vatten kwartiermakers Marlies de 

Vries en Chris Fonteijn hun halfjaar-

lijkse rapportage samen in een brief aan 

de minister van Financiën. De nadruk 

van de kwartiermakers lag op het 

(nader) kennismaken met de sector,  

het in gang zetten van onderzoeken 

naar structuurmodellen en het in kaart 

brengen van mogelijke audit quality 

indicators. In de rapportage constateren 

zij dat “op alle onderdelen stappen 

gezet zijn” en dat de uitvoering van  

de aangekondigde verbetermaat-

regelen daarmee “vooralsnog op 

schema ligt”. Ook gaan ze nader in op 

de rol van de accountant bij fraude en 

op de invloed van de coronacrisis op 

de werkdruk van accountants en de 

eventuele gevolgen daarvan voor  

de controlekwaliteit. 

Volgens de kwartiermakers is er 

rondom de voortgang en samenhang 

van alle verbetermaatregelen een 

 “constructieve dialoog” tussen en met 

het ministerie van Financiën, AFM, NBA 

en SRA. De overdracht van het toezicht 

naar de AFM is daarin ook een belangrijk 

onderwerp van gesprek. De rapportage 

van de kwartiermakers is beschikbaar 

via hun LinkedIn-pagina.



De Nederlandse regering trekt miljarden uit om 

ondernemingen te steunen tijdens de coronacrisis. 

Grote en kleine bedrijven, instellingen en 

organisaties. Geld om de economie te redden, wat 

tegelijk een zware wissel trekt op ons allemaal. 

Want het is belastinggeld van alle Nederlanders. 

Accountants helpen ondernemers om deze  

storm te doorstaan. Ook bij de verantwoording 

van overheidssteun, waaraan hoge eisen worden 

gesteld. Met het kabinet is afgesproken dat 

accountants kijken of het klopt.  

Kritisch en zorgvuldig. In het belang van de 

ondernemer én in het publiek belang. Daar mag 

Nederland op rekenen.
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Scan de code voor meer informatie 
over de verantwoording van de 
NOW-regeling en het standpunt dat 
de NBA hierover inneemt. 

Of ga naar nba.nl/nowstandpunt 
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De NBA vroeg eind januari in een paginagrote advertentie in de lande-
lijke dagbladen aandacht voor de rol van de accountant en voor het 
publiek belang van de NOW-toetsing. Tegelijk heeft de NBA aan minister 
 Koolmees uitstel gevraagd voor indiening van de NOW-verantwoording.

suggestie dat accountants hoge facturen zouden 

neerleggen bij ondernemers die het toch al zo zwaar 

hebben, in een ingezonden brief in het FD “onjuist”.

Verzoek om uitstel 

De NBA heeft daarnaast in een brief aan minister 

Koolmees van SZW gevraagd om uitstel tot  

31  oktober 2021, voor het indienen van de NOW- 

verantwoording en de bijbehorende verklaring.  

Dit in verband met zorgen over vertraging bij de 

 uitvoering van NOW-audits. Over de kwestie is  

door NBA-voorzitter Marco van der Vegte contact 

 opgenomen met minister Koolmees.

NBA vraagt aandacht voor rol 
 accountant bij NOW

De algemene ledenvergadering van de NBA stemde op  

14 december 2020 in ruime meerderheid voor de plannen 

voor een nieuwe governance van de beroepsorganisatie. 

De ALV werd online gehouden en bijgewoond door circa 

vierhonderd leden.

Ledenvergadering 
stemt in met 
 governanceplannen

De NBA vroeg de leden om tijdens 

de vergadering in te stemmen 

met het verzoek aan de minister van 

Financiën om een wetsvoorstel in te 

dienen, gericht op vernieuwing van de 

beroepsorganisatie. Doel is om een 

organisatie neer te zetten die flexibel 

is en ook aantrekkelijk voor een 

nieuwe generatie beroepsgenoten. 

Ruim 72 procent van de leden stemde 

voor de plannen voor de nieuwe 

inrichting van de NBA. 

Als nieuwe plaatsvervangend 

NBA-voorzitter werd gekozen 

bestuurslid Esther van der Vleuten. 

Ook stemde de vergadering in met 

een tijdelijke uitbreiding van het aantal 

bestuursleden (van zeven naar acht) 

per juni 2021, in verband met de 

inwerktijd voor een nieuwe NBA- 

voorzitter. Hiervoor heeft de NBA  

een vacature gepubliceerd. 

De vergadering stemde verder in met  

de begroting van de NBA 

voor 2021. De leden-

vergadering is terug te 

kijken via het YouTube- 

kanaal van de NBA. 

De advertentie, 

die op 21 en 

22 januari ver-

scheen in het FD, 

De  Telegraaf, NRC,  

De Volkskrant, AD 

en Trouw, volgde 

op de publicatie 

van een formeel 

standpunt van de 

NBA over de 

NOW-regeling en de accountantswerkzaamheden. 

De advertentie is bedoeld als signaal naar onder-

nemers en de belastingbetaler, maar ook een hart 

onder de riem van alle accountants, aldus de NBA.

Berichtgeving in de media over de kosten van 

accountants rondom de toetsing van NOW- 

verantwoordingen zorgde bij veel NBA-leden voor 

onrust. Voorzitter Marco van der Vegte noemde de 
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NBA publiceert 
alert over voldoen 
aan ESEF-vereisten
De NBA heeft Alert 43 ‘Vaststellen dat voldaan is aan 

ESEF-vereisten’ gepubliceerd. De alert gaat in op de 

controle van de verplichting voor met name beurs-

fondsen, om de jaarlijkse financiële verslaggeving in 

een elektronisch formaat op te stellen.

De ESEF-vereisten (European Single Electronic For-

mat) betreffen de specificatie van een uniform 

elektronisch verslagleggingsformaat. Deze vereisten 

moeten op grond van een door de Europese Com-

missie voorgeschreven verplichting worden gebruikt 

voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen 

door ‘uitgevende instellingen’.

NBA Alert 43 geeft op het abstractieniveau van een 

standaard aan wat de accountant moet doen om vast 

te stellen dat een onderneming aan haar ESEF-ver-

plichtingen heeft voldaan. Het is daarmee geen werk-

programma voor de accountant.

Naast de alert zelf publiceert de NBA ook een ‘regel-

gevend kader’, dat aangeeft hoe 

ESEF is vastgelegd in de wet- en 

regelgeving en tot welke verplichtin-

gen dit leidt voor de accountant. De 

alert is beschikbaar via nba.nl. 

Stuur groep Publiek 
 Belang zet in op 
fraude,  continuïteit 
en  vernieuwing 
 audit

NBA Community Platform en NBApp live 
Eind februari heeft de NBA het NBA Community Platform en de hiervan afgeleide NBApp gelanceerd. Doel is om leden met 

elkaar te verbinden en kennis te delen.

Het community platform is de start 

van een nieuwe manier van werken 

‘voor en door leden’ en het eerste zicht-

bare resultaat van NBA Governance 3.0. 

De beroepsorganisatie faciliteert met het 

online platform leden die elkaar willen 

vinden op expertise en kennis. 

Naast onderlinge communicatie is het 

platform ook gericht op het oprichten 

van groepen en communities, waarin  

kan worden samengewerkt aan projec-

ten of kennisproducten. Ook kunnen 

binnen communities discussies worden 

gevoerd over een bepaald thema, of kan 

onderling kennis worden uitgewisseld.

Toegang tot platform

NBA-leden hebben toegang tot  

het community platform via  

community.nba.nl. Zij kunnen inloggen 

met dezelfde inlog als voor MijnNBA. 

Gasten krijgen toegang via een aanmeld-

formulier. Eenmaal op het platform  

worden bezoekers via een module  

verder wegwijs gemaakt. 

Het community platform vloeit voort uit 

aanpassingen in de structuur van de NBA, 

die in 2018 in de NBA-bestuursvisie en de 

Vernieuwingsagenda is gepresenteerd. 

Meer informatie over het nieuwe plat-

form en de bijbehorende app is beschik-

baar via nba.nl/communities. 

Het vergroten van de relevantie 

van het ‘audit beroep’ staat 

centraal in het programma 

voor 2021-2023 van de Stuur-

groep Publiek Belang.

De stuurgroep richt zich in 

het meerjarenplan op drie 

projecten: fraude, continuïteit 

en vernieuwing van de audit. 

Ook wordt verder gewerkt aan 

de kwaliteitsverbetering van  

de audit, met name waar het gaat om transparantie en 

 verantwoording en een kwaliteitsgerichte cultuur.

Verder wil de stuurgroep externe stakeholders meer betrekken 

bij het opstellen en uitvoeren van de agenda. “Die externe blik 

past bij de andere manier van werken die we gaan toepassen”, 

aldus NBA-voorzitter Marco van der Vegte. 

De Stuurgroep Publiek Belang is het samen-

werkingsverband tussen vertegenwoordigers 

van vergunninghoudende accountantskan-

toren en de NBA. Het meerjarenprogramma 

van de stuurgroep is beschikbaar via nba.nl. 
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Voor zijn indiensttreding bij het NIVRA, in januari 

2006, was Huib Baas partner in de controlepraktijk  

van Deloitte en daarnaast onder meer lid van de 

 toenmalige Raad van Tucht. Na zijn pensionering bij 

Deloitte wilde hij binnen het NIVRA (later NBA) graag 

nog een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

wet- en regelgeving voor het accountantsberoep. 

Huib richtte zich daarbij vooral op de ingrijpend 

 vernieuwde wetgeving voor wettelijke controles en 

het opzetten van de vernieuwde regelgeving voor 

accountants, die in 2006 in werking trad (Wta, Wtra en 

de gedragscode VGC). Ook had Huib een grote rol in 

het schrijven van verklarende guidance, zoals hand-

reikingen. Hij was zeer gemotiveerd en had een 

 hulpvaardige instelling. 

Huib was erg geliefd bij zijn collega’s, benadrukt Rob 

Bosman, oud-directeur Vaktechniek van het NIVRA. 

“Het was een genoegen om met Huib samen te 

 werken, door zijn grote kennis en ervaring met de 

wet- en regelgeving, maar vooral ook door zijn 

 attitude. Iemand die je kon vertrouwen en op wie je 

kon bouwen.” Ondanks een tik op zijn gezondheid 

bleef Huib tot eind januari 2015 actief voor de 

beroepsorganisatie. “Alle reden om dankbaar te zijn 

voor alles wat hij aan het beroep heeft bijgedragen”, 

aldus Bosman. 

Huib Baas was een groot liefhebber van kunst, 

 liefhebbend echtgenoot van Tiny den Besten,  

vader, schoonvader en een trotse opa. Hij woonde  

in  Stolwijk. 

IN HERINNERING  

HUIB BAAS 
(11 november 1943 – 6 november 2020)

IN MEMORIAM
Met leedwezen maakt het bestuur van de NBA melding 

van het overlijden van zestien collega’s.

  Huibert Baas RA, Stolwijk, overleden 6 november 2020, 

76 jaar
  Aike van Beekum RA, Rotterdam, overleden  

22 november 2020, 48 jaar
  Luc Théodore Marie Brouwers RA, Sittard,  

overleden 17 april 2020, 50 jaar
  Johannes Martinus du Cloo AA, Vleuten,  

overleden 7 januari 2021, 71 jaar
  Leonardus Franciscus Collard RA, Rosmalen,  

overleden 21 september 2020, 98 jaar
  Johannes Theodorus Wilhelmus Geurtz AA, Bemmel, 

overleden 30 december 2020, 79 jaar
  Steven Ewoud van Gijzen RA, Bergen op Zoom,  

overleden 23 april 2020, 37 jaar
  Abraham Albert de Groote AA, Hippolytushoef,  

overleden 8 juni 2020, 80 jaar
  Cornelis Maria Wilhelmus van Hooff RA, Sliedrecht, 

overleden 8 december 2020, 86 jaar
  Arij Dirk Kammeraad RA, Barendrecht, overleden  

24 december 2020, 73 jaar
  Hubertus Gerardus Mattheus van Leeuwen AA,  

Boskoop, overleden 30 december 2020, 53 jaar
  Johannes Albertus van der Meijden AA, Nootdorp, 

overleden 27 januari 2021, 74 jaar
  Maurice Gerardus Wilhelmus Quaedvlieg RA AA,  

Monnickendam, overleden 4 augustus 2020, 47 jaar
  Antonius Eimbertus Petrus Sanders RA, Eindhoven, 

overleden 9 januari 2021, 54 jaar
  Willem Venker RA, Dalfsen, overleden 24 mei 2020,  

92 jaar
  Christiaan Pieter Vergeer RA, Breda, overleden  

19 januari 2021, 97 jaar


