
 

 
 

 
 
 
Het NBA-bestuur heeft voor 2019 het onderwerp Fraude als verplicht gesteld voor de intern en 
overheidsaccountants. Voor deze verplichte training is 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. 
 
Doelgroep 
De training Fraude is verplicht voor alle intern en overheidsaccountants met uitzondering van 
de accountants werkzaam bij de Belastingdienst.  
 
Onderwerpen 
De NBA acht het voor het bereiken van de in het curriculum genoemde doelstellingen van be-
lang dat in ieder geval aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de accountant het onder-
werp fraude(risicofactoren) inbedt in het audit charter en audit jaarplan. Daarbij is het van be-
lang dat in ieder geval aandacht is voor de wijze waarop: 

 het onderwerp fraude(risicofactoren) in de risicoanalyse wordt aangepakt;  

 het onderwerp fraude(risicofactoren) in het audit jaarplan wordt verwerkt; en  

 de accountant de gesprekken met de leiding van de organisatie over dit onderwerp ge-
durende het jaar inricht. 

 
Onderwerpen die daarbij niet onbesproken mogen blijven zijn: 

- Gesprekken met de leiding inzake aanwezigheid van een fraudecoördinator en/of een 
meldpunt. 

- Welke maatregelen zijn getroffen om fraude te voorkomen. Loopt de organisatie risi-
co’s? 

- De wijze waarop het onderwerp fraude wordt ingebed in de risicoanalyse. 
- Onderscheid tussen frauderisico’s en andere risico’s (NOCLAR) 

 
In het curriculum staan vijf aspecten genoemd, die aandacht behoeven in de te ontwikkelen 
training. Ten aanzien van deze onderwerpen merkt de NBA het volgende op.  
Onderwerpen die daarbij niet onbesproken mogen blijven zijn: 
 
Nadere duiding onderwerp 1 – VGBA‘ 
Naast de VGBA moet ook aandacht worden besteed aan de nadere voorschriften NOCLAR 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt frauderisico’s en andere risico’s (NOCLAR). Ten aan-
zien 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 regelgeving. Als de 
accountant wordt geconfronteerd met een relevante niet-naleving wordt hij geacht dit be-
spreekbaar te maken bij de cliënt of de eigen organisatie. Als de accountant zelf actie kan on-
dernemen, 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 wijze waarop het onderwerp fraude wordt ingebed in de risicoanalyse van de ac-
countant.  
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 de maatregelen die zijn getroffen om fraude te voorkomen. Loopt de organisatie risi-
co’s?) 

 
Nadere duiding onderwerp 3 – Vermoeden van of daadwerkelijk Fraude 
Ga bij de behandeling van dit onderwerp in op de behandeling van fraudesignalen op het ni-
veau van topmanagement (bestuur. directie, raad van commissarissen en besteed ook aan-
dacht aan de formele verplichtingen ten aanzien van melden (intern en extern). Ook bij dit on-
derdeel kunnen de nadere voorschriften NOCLAR worden meegenomen. 
 
Nadere duiding onderwerp 4 – De organisatie 
Het is belangrijk bij dit onderwerp het vergroten van het fraudebewustzijn bij het bestuur en de 
raad van commissarissen aan de orde te stellen. Ook de wijze waarop het frauderisico wordt 
geadresseerd in het audit charter verdient de aandacht. Tot slot vraagt de NBA bij dit onder-
deel aandacht voor te voeren gesprekken met de leiding inzake aanwezigheid van een fraude-
coördinator en/of een meldpunt. 
 
Nadere duiding onderwerp 5 – Dilemma’s 
Gebruik dilemma’s uit de praktijk van de intern/overheidsaccountant en maak deze bespreek-
baar. Voor het bespreken van dilemma’s en het simuleren van gesprekken met bestuurders 
mag uiteraard gebruik worden gemaakt van een communicatief model. Voorkomen moet wor-
den dat deze training verwordt tot een communicatietraining. Aangeraden wordt tijdens de 
training te werken met een door de aanbieder ontwikkelde voorbeeldcasus. 
 
Docenten 
De training staat onder leiding van minimaal twee trainers. De eerste heeft aantoonbare kennis 
en ervaring met de betreffende doelgroep en de praktijk waarin zij werkzaam zijn. Daarnaast 
heeft de docent uiteraard vaardigheid op het gebied van doceren en kennis en ervaring op het 
gebied van fraude. De tweede is een gedragstrainer met de vaardigheid om met een dilemma-
gerichte aanpak het gedrag van deelnemers bespreekbaar te maken. Deze trainer zal met 
name de communicatieve elementen met de deelnemers uitwerken.  
 
Werkvormen/urenverdeling 
De verplichte training heeft een omvang van 6 PE-uren, bestaande uit een theoriedeel van 2 
PE-uren en een vaardigheidsdeel van 4 PE-uren, (waarin 1 uur is ingeruimd voor de vertaal-
slag naar het auditplan).   
 
Het doel is een praktijkgerichte interactieve training te ontwikkelen Gezien het beperkte tijds-
bestek voor het theoretisch kader is het nadrukkelijk niet de bedoeling om uitgebreide theoreti-
sche verhandelingen te houden over onderwerpen die buiten de scope van deze training lig-
gen.  
 
De te gebruiken casuïstiek moet worden gedifferentieerd naar de verschillende deelgroepen 
binnen de intern en overheidsaccountants. De volgende deelgroepen kunnen worden onder-
scheiden: 

- Intern accountants 
- Overheidsaccountants werkzaam bij de ADR 
- Overheidsaccountants werkzaam bij decentrale overheden 

 
 


