
 

 
 

 
 
 
Het NBA-bestuur heeft voor 2019 het onderwerp Fraude als verplicht gesteld voor de accoun-
tant in business en daarvoor een curriculum vastgesteld. 
 
Om de uitwerking van het vastgestelde curriculum naar een cursus te vergemakkelijken geeft 
de NBA graag een toelichting op het curriculum die kan worden gebruikt bij het ontwikkelen 
van uw training. Het doel hiervan is het accreditatieproces te versnellen. 
 
Doelstellingen 
Doelstelling 1 luidt: “de bewustwording vergroten van de AIB van hetgeen het maatschappelijk 
verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van fraude(risicofactoren).  
 
Nadere duiding: 
Met de term “de accountant” in bovenstaande doelstelling worden soorten accountants be-
doeld. De rol van de openbaar accountant en de intern accountant komen aan bod bij onder-
werp 3C. Verder is het echt de bedoeling dat de cursus wordt toegesneden op het werkveld 
van de accountant in business (in welke functie dan ook) en zijn verantwoordelijkheden bij het 
onderwerp fraude.  
 
Onderwerpen 
 
Nadere duiding onderwerp 1 - VGBA 
Naast de VGBA moet ook aandacht worden besteed aan de nadere voorschriften NOCLAR. 
Ten aanzien van NOCLAR is het van belang dat deelnemers erop worden gewezen dat van 
hen wordt verwacht dat zij niet wegkijken bij een relevante niet-naleving van wet- en regelge-
ving. Als de accountant wordt geconfronteerd met een relevante niet-naleving wordt hij geacht 
dit bespreekbaar te maken bij de cliënt of de eigen organisatie. Als de accountant zelf actie kan 
ondernemen, dan doet hij dat ook. Meer informatie over NOCLAR is te vinden op de NBA-site. 
 
Nadere duiding onderwerp 2 – Detectie en preventie 
Binnen dit onderwerp moet onder meer aandacht worden besteed aan de behandeling van 
fraude(risico)factoren binnen de bestaande risicoanalyses en levers of control inclusief het 
onderkennen van omissies hierin.  
 
Nadere duiding onderwerp 4 – De organisatie 
Ga bij de behandeling van dit onderwerp in op de verschillende aspecten die van belang zijn 
om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de organisatie als geheel. Te denken valt hierbij 
aan aspecten als voorbeeldgedrag, soft controls, governancestructuur etc.  
 
Nadere duiding onderwerp 5 – Dilemma’s 
Het is de bedoeling dat de dilemma’s op methodische wijze worden besproken. Het moreel 
intervisie model dat op de website van de NBA staat en ook is opgenomen in ons mo-
resprudentieboekje zou daarbij als hulpmiddel kunnen dienen.  
 
Varianten 
Algemeen 
Er is gekozen voor verschillende varianten omdat cursus moet worden toegesneden op het 
niveau waarop de accountant in business  functioneert. Ieder niveau heeft andere verantwoor-
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delijkheden. Bij onderwerp 1 is dat duidelijk door de diverse niveaus binnen NOCLAR maar 
ook bij de andere onderwerpen moet dit naar voren komen. De functionarissen vallend onder 
variant 2 en 3 van de doelgroep zullen waarschijnlijk hun dilemma’s en constateringen bij func-
tionarissen vallend onder variant 1 neerleggen in hun escalatieladder. De functionaris 1 kan 
minder vaak hoger geplaatsten consulteren dan variant 2. Bij variant 3 kan dit ook mogelijk 
(CEO-functie) zijn.  
 
Andere doelstelling van de varianten is dat met beroepsgenoten die op hetzelfde niveau acte-
ren ervaringen kunnen worden uitgewisseld. 
 
Variant 1 
De NBA kan zich voorstellen dat aanbieders binnen deze categorie verder differentiëren bij-
voorbeeld door cursussen te geven met alleen C-level functionarissen (CEO, CIO, CFO). 
 
Variant 3 
Belangrijk is dat in de training aan de orde komt dat de VGBA en NV NOCLAR ook voor deze 
accountants van toepassing zijn voor hun werkzaamheden. Dat deze regelgeving misschien 
niets te maken hebben met de werkzaamheden waarvoor zij zijn opgeleid via de RA of de AA 
titel doet daar niet aan af. De casussen en voorbeelden die in deze variant aan de orde komen, 
zijn bij voorkeur niet-financieel.  
 
Docenten 
Met betrekking tot de inhoudelijke docenten acht de NBA het van belang dat zij ervaring heb-
ben met het onderwerp fraude.  
 
Werkvormen/urenverdeling 
Aan onderwerp 5 (Dilemma’s) mogen maximaal 2 PE-uren worden toegekend. Het is de be-
doeling dat de inhoudelijke onderwerpen 1 t/m 4 met voldoende diepgang in  de resterende 4 
uur van de training worden behandeld. 
 
 Aangeraden wordt de onderwerpen 1 t/m 4 niet alleen maar in een collegevorm te laten 
plaatsvinden, maar te kiezen voor afwisselende werkvormen. Bijvoorbeeld onderwerp 4 leent 
zich bij uitstek voor werkvormen waarbij men met medecursisten aan de slag gaat. 
 
 
 


