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Geachte heer Van der Vegte, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met interesse kennisgenomen van het consultatiedocument 

Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring van de Nederlandse 

Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De behoefte van belanghebbenden aan meer inzicht omtrent 

de thema’s fraude en continuïteit is evident. De AFM spreekt daarom haar waardering uit voor dit initiatief.  

 

De AFM wil door middel van deze brief de volgende suggesties doen aan de NBA om de voorgestelde 

wijzigingen in de Standaarden verder te verbeteren: 

• Het voorkomen van standaardtoelichtingen; 

• Het aansluiten van de toelichtingen op de controle; 

• Het omgaan met vertrouwelijke informatie; 

• Het rapporteren over niet-naleving van wet- en regelgeving; en 

• Het documenteren van relevante afwegingen. 

 

Het voorkomen van standaardtoelichtingen 

De AFM vindt het van belang dat de toelichting in de controleverklaring in voldoende mate ingaat op de 

specifieke omstandigheden bij de gecontroleerde onderneming en niet gestandaardiseerd wordt. De AFM 

beveelt daarom aan in de vereisten expliciet tot uitdrukking te brengen dat de teksten in moeten gaan op 

de specifieke omstandigheden.  

 

Het aansluiten van de toelichtingen op de controle 

In de voorgestelde aanpassingen aan de Standaard wordt gesteld dat een accountant in de 

controleverklaring dient aan te geven op welke wijze hij op fraude- resp. continuïteitsrisico’s heeft 

ingespeeld. In de context van de Standaarden zijn de werkzaamheden van de accountant meer omvattend, 
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beginnend met het verkrijgen van kennis van de entiteit en haar omgeving, om vervolgens een risico-

inschatting te maken, waarna de accountant bepaalt op welke wijze er het beste op de risico’s kan worden 

ingespeeld. De AFM beveelt aan om de scope van werkzaamheden van accountants in het kader van fraude 

en continuïteitsrisico’s in het rapporteren erover tot uitdrukking te laten komen. Dit kan door te vereisen 

dat accountants in hun rapportering ingaan op risico’s van fraude en continuïteit, de response van de 

accountant hierop in zijn controle en waar mogelijk de reflectie van de accountant. Hierbij kan worden 

aangesloten bij de vereisten die worden gesteld aan de rapportering over de kernpunten van de controle 

(zie Standaard 701, paragraaf 13). 

 

Het omgaan met vertrouwelijke informatie 

De voorgestelde nieuwe bepalingen in Standaard 700 geven aan dat er, specifiek voor fraude, situaties zijn 

waarin openbaarmaking door wet- of regelgeving, of door buitengewoon zeldzame omstandigheden 

achterwege moet worden gelaten. De AFM merkt op dat het achterwege blijven van transparantie in de 

controleverklaring voor de gebruikers ook een signaal kan zijn. Daarnaast zou het achterwege laten van 

transparantie over bijvoorbeeld een grote casus tot mogelijk verkeerde conclusies van de gebruikers 

kunnen leiden dat er alleen minder grote issues zijn die worden gerapporteerd.  

Tenslotte merkt de AFM op dat het achterwege laten van openbaarmaking niet past binnen de doelstelling1 

om transparant te zijn over de werkzaamheden die verricht zijn in het kader van frauderisico’s en de 

eventuele bevindingen hieruit. De AFM dringt erop aan dat de Standaard op dit punt wordt herzien om 

beter aan te sluiten op de doelstelling van de verplichte rapportering. Ook beveelt de AFM aan dat de 

Standaard duiding geeft hoe een accountant hiermee kan omgaan. 

 

Het rapporteren over niet-naleving van wet- en regelgeving 

De AFM merkt op dat de samenhang tussen fraude (Standaard 240) en niet-naleving van wet- en 

regelgeving (Standaard 250) in de praktijk tot discussies leidt. Fraude kan in beginsel niet plaatsvinden 

zonder overtreding van wetgeving. De AFM dringt er dan ook op aan dat van accountants wordt vereist ook 

transparant te zijn over de controlewerkzaamheden met betrekking tot het (niet)-naleven van wet- en 

regelgeving. Dit zal in combinatie met de transparantie over de controlewerkzaamheden met betrekking tot 

fraude, helpen tegemoet te komen aan de verwachtingen van gebruikers.  

 

Het documenteren van relevante afwegingen 

In de Standaard 701 over de kernpunten van de controle, is een specifiek documentatievereiste opgenomen 

die de eisen aan de documentatie daarover expliciteert en nader duidt. Het verdient aanbeveling om in 

Standaard 700 een vergelijkbare aanvullende bepaling op te nemen die specifieke eisen stelt aan de 

controledocumentatie ter onderbouwing van de rapportering over fraude en continuïteit. 

 

 
1 Zoals weergegeven in de brief NBA van 23 september 2020 aan de Vaste Kamercommissie van Financiën, kenmerk 
20/DB/04789, https://www.accountancyvanmorgen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/brief-nba-aan-cie-
financien-tweede-kamer-23-september-2020.pdf 
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martijn 

Duffels of Stefan Boersma. 

 
Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  
  

  

drs. M.A.H. Duffels RA  drs. R.H.J. de Hollander RA  

Senior Toezichthouder Hoofd 

Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving 
 

 
 


