
 

 
 

 
 
 
Het NBA-bestuur heeft voor 2019 het onderwerp Fraude als verplicht gesteld voor de openbaar 
accountants die in 2017 niet de training ‘Frauderisicofactoren’ hebben gevolgd. 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 openbaar accountants die niet de voor 2017 als ver-
plicht aangemerkte training ‘Frauderisicofactoren’ hebben gevolgd.  
 
Onderwerpen 
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.  
 
Nadere duiding onderwerp 1 – ‘PKI‘ 
‘Professioneel kritische instelling’ (PKI) is, evenals ‘Zeg wat je ziet’, eerder het hoofdonderwerp 
geweest van een verplichte training. In de training Frauderisicofactoren wordt dit onderwerp 
geraakt, maar het is niet de bedoeling dat dit de hoofdmoot van de training gaan vormen. 
 
Nadere duiding onderwerp 2 – Nieuwe Standaard 4410 
Het is niet de bedoeling dat de nieuwe standaard 4410 volledig wordt behandeld, maar wel dat 
de relevante bepalingen w.o. paragraaf 32 tot en met 36 en de wijzigingen in verband met 
NOCLAR uit de standaard worden aangestipt. Ook de standaarden 2400, 3000 en 4400 kun-
nen in dit verband aan de orde komen. De keuze voor de te behandelen standaarden hangt 
uiteraard samen met de doelgroep voor wie de cursus wordt georganiseerd. 
 
Nadere duiding onderwerp 3 – Detectie en preventie 
Naast de al genoemde overige regelgeving is het van belang aandacht te besteden aan 
NOCLAR. Ook daarvoor geldt dat de hoofdlijnen volstaan om te voorkomen dat de verplichte 

training verwordt tot een cursus 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 regelgeving. 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 informa-
tie over NOCLAR is te vinden op de NBA-site. 
 
 
Nadere duiding onderwerp 4 – Bespreken en aandringen op maatregelen bij de cliënt 
Sluit bij de behandeling van dit onderwerp echt aan op de praktijk van de MKB-er en gebruik 
op de doelgroep toegesneden voorbeelden en casuïstiek. 
 
Nadere duiding onderwerp 5 – Dilemma’s uit de praktijk 
Gebruik dilemma’s uit de praktijk van de MKB-accountant en maak deze bespreekbaar. Voor 
het bespreken van dilemma’s en het simuleren van gesprekken met cliënten mag uiteraard 
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gebruik worden gemaakt van een communicatiemodel. Voorkomen moet worden dat deze 
training verwordt tot een communicatietraining. 
 
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. 
 
Het doel is een praktijkgerichte interactieve training te ontwikkelen Gezien het beperkte tijds-
bestek van twee uur voor het theoretisch kader is het nadrukkelijk niet de bedoeling om uitge-
breide theoretische verhandelingen te houden over onderwerpen die buiten de scope van deze 
training liggen.  
 
De te gebruiken casuïstiek moet worden gedifferentieerd naar de verschillende deelgroepen 
binnen de openbaar accountants. De volgende deelgroepen kunnen in ieder geval worden 
onderscheiden: 

- openbaar accountants werkzaam in de samenstellingspraktijk 
- openbaar accountants werkzaam in de assurance praktijk 

 
 


