
Curriculum verplichte cursus ‘Continuïteit’ (4 uur) 
 
Verantwoording 
De kern van het accountantsberoep is het waarborgen van de kwaliteit van financiële informatie over 
alle typen organisaties. Faillissementen veroorzaken grote maatschappelijke schade. Het is belangrijk 
dat in de keten alle betrokkenen (organisaties, interne toezichthouders en accountants) hun 
verantwoordelijkheid nemen en daarover rapporteren.  
 
De wijze waarop het thema ‘Continuïteit’ momenteel aan de orde komt in de controleverklaring 
wordt door veel gebruikers als onvoldoende ervaren. Verder wordt getwijfeld aan de aard en 
kwaliteit van de door accountants uitgevoerde werkzaamheden naar aanleiding van faillissementen 
zonder voorafgaande waarschuwing door de controlerend accountant.  
 
Door de pandemie is het onderwerp ‘Continuïteit’ actueler dan ooit. Tot dusverre wordt vrijwel 
uitsluitend gecommuniceerd over het thema ‘Continuïteit’ als sprake is van aanzienlijke 
onzekerheden op dit gebied. Daarmee is terughoudendheid ontstaan bij organisaties om expliciet te 
communiceren over dit onderwerp vanuit de vrees dat elke referentie aan continuïteit wordt gezien 
als ‘red flag’ ongeacht de feitelijk gehanteerde teksten met alle gevolgen van dien.  
 
Het NBA-bestuur acht het van belang dat de controlerend accountant die werkzaamheden verricht 
ten behoeve van de wettelijke of vrijwillige controle van de jaarrekening bijzondere aandacht 
besteedt aan continuïteit, mogelijke continuïteitsrisico’s onderkent en ernaar handelt. De NBA roept 
accountants op, in aanloop naar een verplichtstelling, om in alle situaties te rapporteren over (fraude 
en) continuïteit in de controleverklaring. 
 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft daarom besloten 'Continuïteit' verplicht te stellen als 
onderdeel van de Permanente Educatie in 2021. 
 
Doelgroep 

Openbaar accountants die in 2021 werkzaamheden verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of 

vrijwillige controle van de (interne) jaarrekening geven invulling aan het verplichte onderwerp door 

in 2021 een door de NBA geaccrediteerde cursus van vier uur te volgen die voldoet aan het 

curriculum. Deze verplichting geldt tevens voor intern accountants wanneer andere accountants in 

het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden. 

 
Doelstelling  
De verplichte cursus Continuïteit beoogt voor de accountant drie doelstellingen te realiseren. 
1) Het actualiseren van kennis van de onderliggende wet- en regelgeving met betrekking tot 

verslaggeving en het beoordelen van de continuïteit van de organisatie in het kader van de 
controle van de jaarrekening. 

2) Het begrip van de accountant vergroten bij het signaleren van (mogelijke) gevolgen van interne en 
externe factoren op de continuïteit van de organisatie. 

3) Het verbeteren van de vaardigheden met betrekking tot professionele oordeelsvorming en het 
toepassen van kennis bij het concluderen over de (dis)continuïteit van de organisatie.  

 
  



Onderwerpen 
In het curriculum adresseert de NBA ‘Continuïteit’ van een organisatie op korte termijn (ten minste 
12 maanden). De inhoud van de cursus richt zich op onderstaande aspecten. 
 

• Verslaggevingsaspecten 
1. Jaarrekening / bestuursverslag (titel 9, boek 2 BW) en relevante RJ-richtlijnen en IFRS-

standaarden, specifiek gericht op de toepassing van het continuïteitsbeginsel en de 
toelichting op de continuïteitsveronderstelling (RJ 170, IAS 1.25-26) 

2. IASB publicatie Going concern – a focus on disclosure (januari 2021) 
 

• Controleaspecten 
1. Verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot continuïteit (Standaard 

570) 
2. Implicaties voor de controleverklaring (o.a. Standaard 570 en 706)  

 
Nuttig ondersteunend materiaal hierbij is o.a. NBA Handreiking 1147 Gevolgen coronapandemie voor 
accountants en het artikel De rol van de accountant bij ernstige continuïteitsonzekerheid (A. Dieleman, 
Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht april 2019). 

 

• Actualiteiten (varia) 
1. Faillissementswetgeving: TOA en Whoa 
2. Ontwikkelingen gedurende het jaar 2021 
3. Rol van de comfort letter (er zijn verschillende vormen variërend van hardere tot 

zachtere garanties) 
 
Vorm 
De cursus dient een interactief karakter te hebben waarin aan de hand van casuïstiek aandacht 
wordt besteed aan en gediscussieerd wordt over het beoordelen van ‘Continuïteit’ door de 
accountant. Het kennisdeel mag desgewenst ook als E-learning worden aangeboden. 
 
Uitvoering 
De omvang van de verplichting bedraagt vier uur. De cursus omvat één dagdeel waarvan 25% uit een 

kennisdeel bestaat, gerelateerd aan doelstelling één. 75% betreft een toepassingsdeel dat zich richt 

op doelstellingen twee en drie en wordt gekenmerkt door reflectie / discussie. Het is toegestaan de 

uitvoering van de cursus in twee delen te splitsen onder de voorwaarde dat de gehele verplichte 

cursus binnen 4 weken wordt afgerond. 

E-learning 
Maximaal 50% van de geplande tijdsduur (4 uur) van de cursus mag worden aangeboden als e-
learning. De e-learning (deel 1) is interactief van karakter. In de e-learning wordt in ieder geval 
doelstelling 1 behandeld, desgewenst aangevuld met elementen uit doelstelling 2 en 3. Voor de 
resterende tijdsduur is een fysieke (online) bijeenkomst (deel 2) verplicht. Deel 1 en deel 2 vormen 
tezamen de verplichte cursus ‘Continuïteit’. Een nadere beschrijving over de uitvoering van e-
learning staat beschreven in het NBA-document ‘Accreditatievoorwaarden’. 
 
Groepsgrootte 
De groepsgrootte van de cursus is vastgesteld op maximaal 20 deelnemers. Dit aantal is niet van 
toepassing op de e-learning variant. 
  



Docent 
De training staat onder leiding van een inhoudelijk docent. Deze heeft aantoonbare kennis en 
ervaring met de betreffende doelgroep en de praktijk waarin de deelnemers werkzaam zijn. 
Daarnaast heeft de docent kennis over en ervaring met het beoordelen van de continuïteit van 
organisaties. 
 
Aanbieden van de cursus 
Een aanbieder die voornemens is de verplichte cursus 2021 ‘Continuïteit’ aan te bieden aan de 
beschreven doelgroep(en), is verplicht vooraf conform de accreditatievoorwaarden bij de NBA een 
accreditatieverzoek in te dienen om de ontwikkelde cursus te laten accrediteren. De NBA brengt een 
accreditatievergoeding ad. € 875,- (BTW vrij) in rekening voor de beoordeling van een 
accreditatieaanvraag. 
 
Het document ’Accreditatievoorwaarden’ beschrijft zowel de voorwaarden waaraan de 
accreditatieaanvraag van de aanbieder dient te voldoen als de wijze waarop de NBA de ingediende 
aanvraag toetst aan het opgestelde curriculum.  
 
De NBA beoordeelt de accreditatie-aanvraag en wijst een erkenning voor het verzorgen van de 
verplichte cursus al dan niet toe. 
 
Accreditatie met terugwerkende kracht 
Aanbieders die in 2020 een cursus ‘Continuïteit’ hebben verzorgd voor leden van de NBA, kunnen 
een ‘Accreditatie met terugwerkende kracht’ aanvragen als met de desbetreffende cursus de in dit 
curriculum vermelde leerdoelstellingen zijn behaald. Een nadere beschrijving over de uitvoering van 
deze aanvraag staat vermeld in het document ‘Accreditatievoorwaarden’ van de NBA. 
 
Nadere duiding curriculum 
 
Door de pandemie is het onderwerp ‘Continuïteit’ actueler dan ooit. Jaarrekeningen worden 

opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel tenzij discontinuïteit onontkoombaar is, 

bijvoorbeeld in het geval dat een organisatie op een faillissement afstevent en geen redding in zicht 

is. Verwacht mag worden dat dit scenario voor een kleine groep organisaties van toepassing is.  

Daarnaast is de verwachting dat voor veel organisaties de onzekerheden zijn toegenomen maar dat 

de organisatie nog wel op eigen kracht, dan wel met medewerking van belanghebbenden (met name 

financiers en de overheid), de activiteiten kan voortzetten. Dit laatste onderscheid is voor de 

verslaglegging van groot belang. Indien de organisatie alleen met medewerking van derden 

(bijvoorbeeld een bank die een opeisbare schuld niet opeist of de overheid die de steunmaatregelen 

voortzet) kan blijven voortbestaan, en deze medewerking nog niet is verkregen bij het opmaken van 

de jaarrekening, maar dat er wel een reële kans bestaat dat het geheel van de werkzaamheden van 

de organisatie zal kunnen worden voortgezet, is sprake van gerede twijfel omtrent de continuïteit 

(ook wel onzekerheid van materieel belang genoemd). Zowel IFRS als Titel 9/RJ schrijven voor dat bij 

gerede twijfel de (materiële) onzekerheden goed moeten worden toegelicht in de jaarrekening. 

Gevoeligheidsanalyses en de randvoorwaarden voor de organisatie om te overleven moeten hier 

inzicht in geven.  

Voor belanghebbenden zijn naast de beste inschatting van het management scenario’s relevant die 

de uitersten weergeven van enerzijds een langdurige terugval (hoe lang kan de organisatie dit 

volhouden) en anderzijds een snelle terugkeer naar het oude niveau. Een kwalitatieve analyse is in 

dit kader belangrijker dan een kwantitatieve analyse. Immers, de kasstroomprognoses die aan de 

continuïteitsveronderstelling ten grondslag liggen, kunnen van dag tot dag veranderen. Daarom 



moet het management transparant inzicht geven in de uitgangspunten en veronderstellingen die het 

management bij de going-concern analyse heeft gehanteerd. De mate van diepgang is afhankelijk van 

de ernst van de problematiek. 

De verplichte cursus dient een interactief karakter te hebben waarin aan de hand van casuïstiek 
aandacht wordt besteed aan en gediscussieerd wordt over het toetsen van de 
continuïteitsveronderstelling door de accountant. De te onderscheiden scenario’s hierbij zijn:   

• Geen bedreiging van de continuïteit;  

• Wel gerede vragen over de continuïteit, maar de organisatie kan hier op eigen kracht uitkomen;  

• Idem, maar de organisatie kan hier niet op eigen kracht uitkomen en is afhankelijk van       

medewerking van belanghebbenden (onzekerheid van materieel belang);  

• Discontinuïteit is onontkoombaar. 

Het is noodzakelijk om binnen de verschillende scenario’s aan te geven aan welke 
verslaggevingseisen moet worden voldaan en welke controlestappen dienen te worden genomen. 
Vervolgens wordt stilgestaan bij de mogelijke effecten hiervan op de controleverklaring.  
Bij gerede twijfel zal de accountant een verplichte sectie materiële onzekerheid omtrent de 
continuïteit opnemen in de verklaring waarbij de accountant verwijst naar de onzekerheid, zoals 
uiteengezet in de jaarrekening.  De NBA roept accountants op om ook wanneer van gerede twijfel 
geen sprake is, een (onverplichte) paragraaf ter benadrukking op te nemen op basis van Standaard 
706.  
 
De discussie en casuïstiek moet zo worden ingeleid dat de verschillende aspecten waar een 
accountant tegen aan kan lopen, worden behandeld. Hierbij is met name van belang het ontwikkelen 
en bespreken van casusposities welke op de grens liggen van wel of (net) geen materiële 
onzekerheid, omdat hier professionele oordeelsvorming het meest significant naar voren komt. 
 
Indien het tijdspad het toelaat, kan eventueel worden stilgestaan bij actualiteiten als nieuwe 
faillissementswetgeving (WHOA/ TOA), eventuele inzetbare hulpmiddelen en data-analyse.  
 
 


