
Tijdens de NBA-bestuursvergadering van 9 november 2021 kwamen onder andere de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
 

• Agenda werkgroep Fraude 

• Fraude en continuïteit in de controleverklaring 

• (Her)benoemingen 
 
Agenda werkgroep Fraude 
De werkgroep fraude heeft aan het bestuur de NBA fraude-agenda 2022-2023 gepresenteerd. De 
NBA fraude-agenda gaat in op de doelstelling van de NBA voor het accountantsberoep en het daaruit 
volgend beleid, de operationele uitvoering en de monitoring. In de agenda wordt veel aandacht 
besteed aan de ketenpartners. Samen met hen kan de NBA meer gewicht in de schaal leggen en 
stappen voorwaarts zetten op dit belangrijke dossier. Met de ketenpartners zal een stakeholderdialoog 
gevoerd worden om tot een invulling met concrete acties te komen. Op dit moment wordt een 
oorzakenanalyse uitgevoerd. De resultaten van de oorzakenanalyse kunnen tot bijstelling van de 
agenda leiden. Bij de werkgroep is een kring van 50 leden betrokken die zich inzetten voor de 
activiteiten. Dit zijn leden die werkzaam zijn bij kleine en grote kantoren maar ook intern- en 
overheidsaccountants.    
 
Fraude en continuïteit in de controleverklaring 
De NBA heeft op 23 september 2020 de Vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer 
geïnformeerd over het voornemen om accountants verplicht te laten rapporteren over fraude en 
continuïteit in de controleverklaring. Inmiddels is, onder meer in overleg met de kwartiermakers, de 
volgende fasering afgesproken: 

• verplichte rapportering over fraude voor oob’s en andere beursgenoteerde ondernemingen: 
met ingang van verslagjaar 2021; 

• verplichte rapportering over fraude voor niet-oob’s: met ingang van verslagjaar 2022; 

• verplichte rapportering over continuïteit voor zowel oob’s als niet-oob’s: met ingang van 
verslagjaar 2022.  

 
De voor deze verplichte rapportering noodzakelijke aanpassingen van de controlestandaarden 700, 
800 en 805 zijn door het bestuur in september ter consultatie gelegd. Er was veel belangstelling om te 
reageren. Om nog meer mensen de gelegenheid te bieden een reactie te geven, heeft het bestuur de 
consultatietermijn met een week verlengd tot 1 november jl. Inmiddels zijn meer dan 30 reacties 
binnengekomen. Deze reacties zijn op de website gepubliceerd:  
 
https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/projecten/fraude-en-continuiteit-in-de-controleverklaring/ 
 
De voorzitter van het Adviescollege voor Beroepsreglementering presenteerde de inhoud van de 
binnengekomen reacties aan het bestuur. In december 2021 zal de finale besluitvorming in het 
bestuur plaatsvinden.  
 
(Her)benoemingen 
Het bestuur heeft de volgende personen benoemd:  

- mevrouw D.M.C. (Daniëlle) Hofboer RA als lid van de Faculty Business & Management;  
- de heer ir. R.J. (Radbout) de Groot als lid van de Faculty Business & Management; 
- mevrouw R.S. (Roos) Verouden RA als lid van de Faculty Audit & Assurance; 
- de heer A.J. (Anton) Lok RA als lid van de Faculty Audit & Assurance. 
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