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1 Inleiding 
 

De doelstelling van deze deelrapportage is het geven van inzicht in hoe CEA het 

onderwerp ‘fraude’ heeft verwerkt in haar eindtermen. De aanleiding is een combinatie 

van: 

 Vraag vanuit de NBA Werkgroep Fraude. 

 Voorbereiding van het thema ‘Fraude’ voor de beleidsgesprekken 2019 met de 

universiteiten. 

 

De opzet van dit memo is als volgt: 

 Analyse van de term ‘fraude’ (paragraaf 2) 

o Fraude en de rol van de accountant volgens COS 240. 

o De maatschappelijke rol van de accountant. 

 Het onderwerp fraude in de eindtermen (paragraaf 3) 

o Specifieke inbedding van fraude in de eindtermen. 

o Considerans bij de eindtermen: aandacht voor het publieke belang. 

o Generieke inbedding in de eindtermen. 

 Samenvatting (paragraaf 4) 

 

Deze deelrapportage is bewust breder uitgewerkt dan alleen de enge definitie van het 

begrip fraude vanwege de actualiteit van dit onderwerp in het publieke debat. 

 

2 Analyse van de term ‘fraude’  
 

2.1 Fraude en de rol van de accountant volgens COS 240 

In de inleiding van COS 240 ‘De verantwoordelijkheden van de accountant met 

betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten’ wordt 

ingegaan op de kenmerken van fraude: 

 

 “Kenmerken van fraude 

 

Afwijkingen in financiële overzichten kunnen het gevolg zijn van fraude of fouten. 

De onderscheidende factor tussen fraude en fouten is het al dan niet opzettelijke 

karakter van de handeling die aan de afwijking in de financiële overzichten ten 

grondslag ligt. 

 

Hoewel 'fraude' een ruim juridisch begrip is, is de accountant in het kader van de 

Standaarden gericht op fraude die een afwijking van materieel belang in de 

financiële overzichten veroorzaakt. Twee soorten opzettelijke afwijkingen zijn voor 

de accountant van belang, namelijk afwijkingen die voortkomen uit frauduleuze 

financiële verslaggeving en afwijkingen die voortkomen uit de oneigenlijke toe-

eigening van activa. De accountant kan vermoeden of, in zeldzame gevallen, 

identificeren dat fraude heeft plaatsgevonden, maar stelt niet juridisch vast of er 

al dan niet echt fraude heeft plaatsgevonden. (Zie Par. A1, A2, A3, A4, A5 en A6)” 

 

De gehanteerde definities in COS 240 zijn de volgende: 

“Voor de toepassing van de Standaarden hebben de volgende termen de hierna 

weergegeven betekenis: 

a. fraude - een opzettelijke handeling door een of meer leden van het management, 

met governance belaste personen, werknemers of derden, waarbij gebruik wordt  

gemaakt van misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te 

verkrijgen; 

b. frauderisicofactoren - gebeurtenissen of omstandigheden die wijzen op een 

stimulans of druk om fraude te plegen of die een gelegenheid scheppen om te 

frauderen.” 
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Conclusie: de twee belangrijke aspecten die naar voren komen uit de bovengenoemde 

passages is dat het voor de accountant bij de controle van financiële overzichten gaat om 

identificatie van ‘opzettelijk (misleidend) handelen’ die leiden tot een ‘materiele fout in de 

financiële overzichten’.  

 

2.2 De maatschappelijk rol van de accountant 

Het onderwerp fraude kan echter ook benaderd worden vanuit een breder perspectief, 

namelijk vanuit de maatschappelijke rol van de accountant. In de verordening op de 

beroepsprofielen van de accountant wordt bij de kerncompetenties van de accountant als 

beginnend beroepsbeoefenaar verwezen naar zijn/haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid (zie onderstaande figuur onderdeel b. c. d. e. en f.). 

 

 
Figuur 1 Kerncompetenties 

 

Er is veel discussie omtrent deze maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 

accountant. De afgelopen jaren hebben veel fraudezaken het nieuws gehaald waarbij de 

vraag werd gesteld wat voor rol de accountant hierin had moeten spelen. Ook in 2018 

staat dit onderwerp onverwijld in de belangstelling.1  

De complexiteit van fraude en non compliance met wet- en regelgeving is dat het niet 

eenvoudig te ontdekken is door de inherente beperkingen: bijvoorbeeld bij zorgvuldig 

opgezette plannen om de fraude te verhullen en samenspanning. 

Naar aanleiding van de bovengenoemde complexiteit en de maatschappelijke discussie 

wordt door de beroepsgroep veel aandacht besteed aan dit onderwerp.  

 

Eind 2014 presenteerde de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een plan “In het 

publiek belang” om de kwaliteit van de controlerende accountant te verbeteren. Hier 

wordt ook specifiek aandacht besteed aan de rol van de accountant met betrekking tot 

fraude en welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden. Als onderdeel van dit 

project is op 18 januari 2018 de ‘werkgroep Fraude’ van start gegaan met als doel het 

verkleinen van de verwachtingskloof inzake de rol van de accountant ten aanzien van 

fraude.  

                                           
1 De zoekterm ‘rol accountant’ accountant’ in ‘Het Financieele Dagblad’, geeft 89 resultaten voor 2018. De 
zoekterm ‘fraude’ in combinatie met ‘accountant’ geeft 49 resultaten. 
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De werkgroep Fraude heeft een fraudeprotocol in december 2018 gepubliceerd en geeft 

daarbij aan: “Het fraudeprotocol vormt een opstap om over de verwachtingen en 

dilemma’s in gesprek te gaan met de stakeholders en de beroepsgroep zelf. De NBA zal 

daarvoor de komende periode een aantal bijeenkomsten organiseren.” 

Voorbeelddilemma’s die de werkgroep benoemt zijn: 

 De rol van de accountant inzake naleven van wet- en regelgeving is beperkt tenzij er 

een aanwijzing is van overtreding van wet- en regelgeving. In het publieke debat 

wordt dit onderscheid in de rol van de accountant nauwelijks gemaakt 

en is het voor gebruikers ook nauwelijks interessant. Overtreding van wet- en 

regelgeving kan immers net zoveel impact hebben op een onderneming als een 

fraude. 

 Een ander dilemma ontstaat als de cliënt zelf frauderisico’s nauwelijks serieus neemt. 

Wat moet de accountant dan doen? Zou hij daarover bijvoorbeeld moeten 

communiceren als (verplicht) onderdeel van de controleverklaring? 

 

Reikwijdte van de werkzaamheden 

Het eerste voorbeelddilemma van de werkgroep heeft betrekking op de reikwijdte van de 

werkzaamheden van de accountant. De vraag is of deze zich, in het kader van de 

maatschappelijke rol van de accountant, verder uit moeten strekken dan de reikwijdte 

volgens COS 240. Daarin wordt de reikwijdte immers beperkt tot ‘fraude die een 

afwijking van materieel belang in de financiële overzichten veroorzaakt’. Gezien de 

ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van IT (data-analyse, process mining) 

lijkt een toenemende reikwijdte van de werkzaamheden van de accountant overigens 

beter uitvoerbaar te zijn/worden dan in het verleden. 

 

Cultuur en context 

Het tweede voorbeeld dilemma van de werkgroep heeft betrekking op de cultuur en 

context. In COS 240 wordt in artikel 4 ook gewezen op het belang van het streven naar 

een cultuur van integriteit en ethisch gedrag. Het artikel ‘Boiling the Frog Slowly: The 

Immersion of C-Suite Financial Executives into Fraud’ van Suh, Sweeney, Linke et al. 

geeft een goed inzicht in de (mogelijke) invloed van de sociale context op het gedrag van 

finance professionals. Een complicerende factor hierbij is dat de praktijk niet altijd zwart-

wit is: vaak is fraude het gevolg van een glijdende schaal, waarbij er (in het begin) niet 

sprake is van opzettelijke misleiding. Dit blijkt ook uit het artikel ‘Executive 

overconfidence and the slippery slope to financial reporting’ van Schrand en Zechman.  

Het signaleren en communiceren van een dergelijke context is een uitdaging.  

Een voorbeeld is de accountantsbeoordeling van agenten met betrekking tot risico’s van 

omkoping en corruptie; hier kan het voor de accountant moeilijk zijn om vast te stellen 

‘waar de vergoeding voor dienstverlening eindigt’ en er sprake is van omkoping. 

Een professioneel kritische instelling van de accountant, gecombineerd met moed en 

overtuigingskracht om cultuur- en contextsignalen niet alleen te onderkennen maar er 

ook iets mee te doen is in dit kader belangrijk.  

 

Gedachte achter de wet - interpretaties 

Tenslotte is het nog mogelijk dat technisch gesproken aan de regels voldaan wordt, 

terwijl toch het maatschappelijk belang geschaad wordt. Hierbij kan gedacht worden aan 

belastingconstructies die wel aan de wet voldoen, maar waarbij het toch de vraag kan 

zijn of voldaan wordt aan de gedachte achter de wet. Hierin heeft de accountant met 

zijn/haar maatschappelijke rol ook een verantwoordelijkheid. Het lastige van deze 

interpretaties is dat men daar binnen het maatschappelijk verkeer verschillende beelden 

over kan hebben en de normen en waarden hier over de tijd verschuiven.  

 

Conclusie: de accountant moet voldoen aan zijn/haar ‘maatschappelijke rol’ waarbij een 

professioneel-kritische instelling zeer belangrijk is. De discussie tot waar de 

verantwoordelijkheid van de accountant kan en moet gaan is nog in volle gang.  
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3 Het onderwerp ‘fraude’ in de eindtermen van specifiek naar 

generiek 
 

3.1 Specifieke inbedding van fraude in de eindtermen 

 

Het onderwerp fraude wordt door twee specifieke eindtermen geadresseerd bij het vak 

Audit& Assurance (A&A):  

“De beginnend beroepsuitoefenaar is in staat om: 

 A&A-6 – bij het uitvoeren van (beroeps)taken een kritische houding aan te nemen, 

die onder meer wordt gekenmerkt door een onderzoekende instelling, het alert zijn 

op omstandigheden die kunnen duiden op fouten of fraude en een kritische evaluatie 

van ten behoeve van de opdracht verkregen informatie. 

 A&A-10 -  “de beroepsreglementering ter zake van fraude en ongebruikelijke 

transacties te verwoorden respectievelijk toe te passen.” 

Voor zowel de Assurance- als de MKB-oriëntatie moeten beide bovengenoemde 

eindtermen op C-niveau beheerst worden.2 Deze specifieke eindtermen hebben met 

name betrekking op de kritische houding en de inhoudelijke techniek die belangrijk is 

voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de accountant in lijn met COS 240. Dit 

betreft het analyseren en evalueren van frauderisico’s, plannen van werkzaamheden om 

in te spelen op geconstateerde frauderisico’s, het uitvoeren van deze geplande 

werkzaamheden, maar ook het inspelen op fraude-indicaties zodra deze zich voordoen.  

 

Bij het vak Financial Accounting wordt in FA-14 gerefereerd aan verslaggevingsfraude: 

 “de doelstellingen en gevolgen van het jaarrekeningenbeleid van de 

ondernemingsleiding zoals earnings management en off balance financiering te 

benoemen en te betrekken in de oordeelsvorming over de jaarverslaggeving.” 

 

Bij het vak Accounting Information Systems wordt in de eindtermen aandacht besteed 

aan de risicoanalyse en de analyse van de control environment, bijvoorbeeld in ICAIS 6, 

11 en 19: 

“De beginnend beroepsuitoefenaar is in staat om: 

 ICAIS 6 - informele beheersingsmechanismen te identificeren en hun effectiviteit te 

beoordelen voor verschil- lende processen en typen organisaties, rekening houdend 

met kenmerken van de controleomgeving zoals cultuur, ethiek, relevante wet- en 

regelgeving en governancestructuur. 

 ICAIS 11 - de mogelijkheden van moderne data-analysetechnieken bij het toepassen 

van de risicoanalyse, het beoordelen van bestuurlijke informatieverzorging, de 

administratieve processen en het systeem van interne beheersing te beschrijven en 

deze technieken effectief te hanteren. 

 ICAIS 19 - de invloed van bedrijfsethiek, als element van de beheersingsomgeving, 

op de werking van het systeem van interne controle m.b.t. financiële informatie te 

kunnen benoemen respectievelijk kritisch te becommentariëren. 

Deze analyses dienen ter signalering van zwakheden in het systeem die fraude in de 

hand kunnen werken en zijn dus ook aan dit onderwerp gerelateerd. Ook bij het vak A&A 

en andere vakken, zoals bijvoorbeeld Strategie, Leiderschap en Organisatie (SLO), wordt 

aandacht besteed aan risicoanalyse en control environment.3 

 

De eindtermen zijn dus holistisch verweven in de gehele opleiding. Daarnaast wordt ook 

nog in een breder perspectief aandacht besteed aan dit onderwerp; dit wordt in de 

volgende paragrafen uiteengezet.  

                                           
2 Dit is het hoogste niveau. Zie paragraaf 4.5 van de eindtermen: er wordt onderscheid gemaakt tussen A, B, 
en C niveau. 
3 A&A 11.2, A&A 11.4, A&A 12.2, A&A 13, A&A 14, ICAIS 1, ICAIS 2, ICAIS 5, ICAIS 6, ICAIS 9, ICAIS 11, 
ICAIS 17, ICAIS 19, SLO 3, SLO 4, SLO 5, SLO 8, FA 15, FIN 5, FIN 11, FISC 1, GEB 6, RE 3, RE 4. 
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3.2 Considerans bij de eindtermen: aandacht voor het publieke belang 

In de considerans worden de eindtermen in een breder kader geplaatst. In de afsluitende 

zin van de considerans bij de oriëntaties Assurance en Accountancy-MKB wordt verwezen 

naar het publiek belang van de werkzaamheden: 

 Assurance: “De opleiding met oriëntatie ‘Assurance’ richt zich op toekomstige 

openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants die assurance in 

brede zin verschaffen. Vanzelfsprekend staat bij het uitvoeren van assurance-

opdrachten het belang van het maatschappelijk verkeer (publiek belang) centraal.” 

 Accountancy-MKB: “De eindtermen van zowel de ‘Common body’ als de oriëntatie 

zien op specifieke diensten van de MKB-accountant. In zijn adviesrol opereert de 

accountant als vertrouwensman van de MKB-ondernemer en dient daarbij altijd het 

belang van het maatschappelijk verkeer (publiek belang) in het oog te houden.” 

 

Assurance (A&A) 

Naast een considerans per oriëntatie wordt ook een considerans per vakgebied gegeven 

in de eindtermen. Bij het vakgebied Assurance (A&A) wordt gewezen op de mogelijke 

spanningsvelden die kunnen ontstaan en het publiek belang waar de accountant rekening 

mee moet houden: 

“Nadrukkelijk wordt aandacht gevraagd voor het feit dat de beginnend 

beroepsbeoefenaar in staat moet zijn om de verwachtingen van opdrachtgevers te 

onderkennen alsmede de spanningsvelden die kunnen ontstaan en het publiek belang bij 

de overwegingen en besluitvorming te betrekken. Zowel de noodzaak om ethische 

vraagstukken en dilemma’s gemotiveerd op te lossen, als de eis om professioneel kritisch 

op te treden zijn in de eindtermen verwoord. Daarbij spelen de toepassing ’morele 

oordeelsvorming’ en het betrekken van het publieke belang, de beroepswaarden en de 

relevante wet- en regelgeving een onmisbare rol. De nieuwe eindtermen van het 

vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming bieden hiervoor een goede basis.” 

 

Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB) 

De eindtermen van het vak Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB) zijn onderdeel van 

de Common Body of Knowledge (CBoK) en hun praktische toepassing vinden deels plaats 

in andere vakgebieden. In de considerans is bij dit vak daarom ook aangegeven dat de 

eindtermen GEB desgewenst in andere vakgebieden aan de orde kunnen komen in plaats 

van in een afzonderlijk vak. De eindtermen die gedefinieerd zijn met betrekking tot GEB 

zijn de volgende: 

 

 
 



Deelrapportage 2 - Fraude in de eindtermen 7 

De kennis verkregen in het vakgebied GEB sluit ook aan op één van de eindtermen 

Financiering (FIN-14) inzake inzicht in de invloed van irrationeel gedrag op prijzen en 

financiële beslissingen.  

 

De GEB-eindtermen hebben met name betrekking op het ontwikkelen van de 

professioneel-kritische houding van de beginnend accountant door middel van training op 

het gebied van reflectieve vaardigheden en het onderkennen van specifieke contexten en 

gedrag die van invloed zijn op de besluitvorming. In de considerans bij de eindtermen 

wordt gewezen op de maatschappelijke rol van de accountant. 

 

3.3 Generieke inbedding in de eindtermen 

In de eindtermen is het advies van de commissie Dassen opgevolgd om het belang van 

bepaalde thema’s in de opleiding te benadrukken door deze via ‘streams’ in de opleiding 

te verankeren. Er is voor gekozen geen afzonderlijke eindtermen voor deze ’streams’ te 

formuleren maar deze te integreren in de vakgebieden, zodat deze eindtermen niet 

geïsoleerd in de opleidingen aan de orde komen. Hierdoor krijgen de gekozen thema’s de 

nodige aandacht in diverse vakgebieden en lopen zij als een rode draad door de 

opleiding. Er zijn drie streams opgenomen: de maatschappelijke rol van accountants, ICT 

en corporate governance.  

 

Stream “maatschappelijke rol van de accountants’ 

Met betrekking tot de stream “maatschappelijke rol van de accountants’ wordt door de 

commissie Dassen het volgende gesteld: 

 “Gebleken is dat de accountant in zijn opleiding een groter bewustzijn dient te 

ontwikkelen van zijn maatschappelijke rol. Daarnaast dient hij ook voortdurend te 

reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen en gevolgen daarvan voor zijn 

functioneren. Bij elke beslissing die hij neemt dient hij primair aan het belang van het 

maatschappelijke verkeer te denken.” 

“Naast theoretische kennis en conceptueel inzicht betreft het hier vooral ook de 

vaardigheden die een accountant moet ontwikkelen. Daarvoor zijn bijvoorbeeld 

dilemmatrainingen, waarbij ingewikkelde ethische kwesties aan de orde worden gesteld, 

bij uitstek geschikt. Maar er dient ook specifiek aandacht te worden gegeven aan 

communicatieve vaardigheden. Vandaar dat de Commissie voorstelt om een aparte 

stream met eindtermen te ontwikkelen die ziet op de maatschappelijke rol van 

accountants. In de opleiding dient specifiek aandacht te worden besteed aan de 

betekenis en gevolgen van de publieke rol van de accountant voor in ieder geval alle 

kernvakken en bedrijfseconomische vakken.” 

De stream maatschappelijke rol van de accountant raakt de vakken Audit & Assurance 

(A&A), Financial Accounting (FA), Strategie, Leiderschap & Organisatie (SLO) en 

Fiscaliteit (FISC).  

 

Stream corporate governance 

Bij het onderkennen van fraude speelt de beoordeling van de corporate governance van 

de gecontroleerde entiteit ook een belangrijke rol. Bij de eindtermen is ervoor gekozen 

om voor dit thema ook een stream corporate governance op te nemen omdat dit 

onderwerp bij meerdere vakgebieden aan de orde is. De stream corporate governance 

raakt de vakken Audit & Assurance (A&A), Financial Accounting (FA), Internal Control & 

Accounting Information Systems (ICAIS), Financiering (FIN), Management Accounting & 

Control (MAC), Strategie, Leiderschap & Organisatie (SLO) en Recht (RE). 

In bijlage 1 en 2 is het volledige overzicht van de beide streams in de eindtermen 

opgenomen. 

 

Door middel van streams lopen de thema’s maatschappelijke rol van de accountant en 

corporate governance als een rode draad door de opleiding. Doelstelling is dat de 

beginnend accountant in alle contextuele settings zijn/haar professioneel-kritische 

houding toepast. 
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3.4 Samenvatting 

 

De eindtermen raken het onderwerp fraude op drie manieren.  

 

Ten eerste zijn er specifieke eindtermen die sterk vakinhoudelijk gericht zijn: het leren 

onderkennen van fraude (A&A-6) en kennis met betrekking tot de te verrichten 

handelingen bij het ontdekken van (signalen van) fraude (A&A-10) en 

verslaggevingsfraude (FA-14). Ook zijn de eindtermen met betrekking tot risicoanalyse 

en analyse van de control environment ten behoeve van het vaststellen van de te 

verrichten werkzaamheden door de accountant verweven in de kernvakken van de 

opleiding. 

 

Ten tweede zijn eindtermen met betrekking tot Gedrag, Ethiek en Besluitvorming 

opgenomen. Deze hebben met name betrekking op het ontwikkelen van de 

professioneel-kritische houding door middel van training op het gebied van reflectieve 

vaardigheden en het onderkennen van specifieke contexten en gedrag die van invloed 

zijn op de besluitvorming. In de considerans bij de eindtermen wordt gewezen op de 

maatschappelijke rol van de accountant. 

 

Tenslotte lopen de thema’s maatschappelijke rol van de accountant en corporate 

governance als een rode draad door de opleiding, zodat geleerd wordt om dezelfde 

professionele kritische houding in de diverse contexten toe te passen.  

 

Deze holistische benadering is van belang bij dit complexe onderwerp waarin de 

accountant vanuit een solide professionele identiteit moet ontwikkelen om zijn/haar 

maatschappelijke rol waar te maken. 
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BIJLAGE 1 Stream maatschappelijke rol accountant  
 

 

 



Deelrapportage 2 - Fraude in de eindtermen 10 

BIJLAGE 2 Stream corporate governance 
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