Commissie Vertrouwenspersonen
Elke accountant is gehouden aan de Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA).
Integriteit is een van de fundamentele beginselen hierin, waar u zich als accountant naar
moet gedragen.
Staat u bij de uitoefening van uw functie voor een dilemma, waarmee u als accountant
niet binnen uw eigen organisatie terecht kunt? Bekijk onderstaande animatie voor meer
uitleg.

Hulp bij conflicterende belangen
Bij de uitoefening van uw functie als accountant kunt u voor een dilemma komen te staan,
waarbij conflicterende belangen een rol spelen zoals commerciële, organisatorische,
strategische en ook persoonlijke belangen. In zo’n geval kunt u behoefte hebben aan een
vertrouwelijk gesprek met een ervaren beroepsgenoot.
Vooral in situaties waarbij u als accountant de medewerkers van de eigen organisatie of
de beroepsorganisatie niet kunt raadplegen, kan een gesprek met een
vertrouwenspersoon van de NBA een passende oplossing bieden.

Neem rechtstreeks contact op
Heeft u behoefte aan een dergelijk gesprek, neem dan rechtstreeks contact op met een
van de vertrouwenspersonen.

Samenstelling Commissie
Vertrouwenspersonen

Mw. Yvonne Bolderdijk RA
Wassenaar
yvonne.bolderdijk@gmail.com
070 511 84 64
Meer informatie over Yvonne Bolderdijk RA

Dhr. prof.dr. Peter Diekman RA
Blaricum
diekm009@wxs.nl
06 51 52 73 83
Meer informatie over Peter Diekman RA

Dhr. prof.dr. Hans Leenaars RA
Bavel
h.leenaars@gmail.com
0161 433 449
Meer informatie over Hans Leenaars RA

Dhr. Gert Nijland RA
Dedemsvaart

gert-nijland@home.nl
06 52 48 19 89
Meer informatie over Gert Nijland RA

Mw. drs. Bianca Reekers RA
Haren (Gr.)
bianca.reekers@planet.nl
06 14 42 60 23
Meer informatie over Bianca Reekers RA

Dhr. drs. Paul Stuiver AA
Waalwijk
p.stuiver@hlb-van-daal.nl
0416 330 505
Meer informatie over Paul Stuiver AA

Vraag en antwoord
Wat kan de vertrouwenspersoon voor u betekenen?



Waar kan de vertrouwenspersoon u niet bij helpen?



Integriteitsbeleid NBA
Het instellen van een commissie Vertrouwenspersonen maakt onderdeel uit van het
integriteitsbeleid van de NBA. De NBA wil haar leden graag ondersteuning bieden rondom
dilemma’s en om eventuele misstanden te voorkomen of helpen op te lossen.

Reglement
De commissie Vertrouwenspersonen werkt op basis van het Reglement Commissie
Vertrouwenspersonen NBA.
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