Gedragsregels accountants bij nietnaleving wet- en regelgeving (NOCLAR)
per 1 januari 2019
Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceerde de NBA begin 2018 de te
consulteren Nadere voorschriften NOCLAR. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven
wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet
worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. NOCLAR staat in dit geval
voor Non-Compliance with Laws and Regulations.
Na goedkeuring door het bestuur en de Minister van Financiën is de NV NOCLAR op 4
december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt 2018 nr 67999). Hiermee zijn de
Nadere voorschriften NOCLAR definitief. Op 1 januari 2019 treedt de NV NOCLAR in
werking.
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Bekijkde animatie - NOCLAR en de accountant
NOCLAR in kort bestek
Wat is NOCLAR?

NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van
wet- en regelgeving. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten
handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie.
Is het nieuw? Ja en nee. De NV NOCLAR werkt uit wat als principe al in de VGBA werd
genoemd. Ook nu dient u volgens de VGBA al actie te ondernemen als u een overtreding
van regelgeving constateert. Zie ook de transponeringstabel NOCLAR.

Op wie van toepassing?
De NV NOCLAR geldt voor alle accountants, maar de impact ervan hangt af van wat u doet.
Zo maakt het bijvoorbeeld uit of u betrokken bent bij wettelijke controles of een
samenstelopdracht of een adviesopdracht uitvoert. Als het gaat om NOCLAR in uw eigen
organisatie maakt het uit of u werkzaam bent in een seniorpositie of niet. Ter
verduidelijking hebben we dit met kleuren aangegeven in de leeswijzer NV NOCLAR.

Waarom NV-NOCLAR?
Op het gebied van fraude en onrechtmatigheid verwacht de maatschappij een duidelijke
rol van de accountant. De NV NOCLAR geven duidelijk aan wat er van accountants
verwacht mag worden en biedt accountants en maatschappij meer houvast. De
Nederlandse NOCLAR-regelgeving is een doorvertaling van de in juli 2016 door IFAC
vastgestelde IESBA Non-compliance with law and regulations (NOCLAR). Door het IFAClidmaatschap heeft de NBA zich verplicht om deze internationale standaard te
implementeren in Nederland.

Stappenplannen NV NOCLAR
De NBA heeft vier stappenplannen NV NOCLAR gepubliceerd die aangeven welke stappen
accountants moeten zetten wanneer zij aanlopen tegen een overtreding van de
regelgeving.
NB: De stappenplannen zijn bedoeld om de praktische toepassing van de NV NOCLAR te
verduidelijken en hebben niet de status van regelgeving.



Stappenplannen NV NOCLAR

Download printversie stappenplan


Printversie stappenplan - Handelen accountant bij relevante niet-
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naleving wet- en regelgeving bij cliënt (controleopdracht)



Printversie stappenplan 2 - Handelen accountant bij relevante niet- PDF 1,19 MB
naleving wet- en regelgeving bij cliënt (NIET-controleopdracht)



Printversie stappenplan 3 - Handelen accountant bij relevante niet- PDF 1,16 MB
naleving wet- en regelgeving in eigen organisatie (senior positie)



Printversie stappenplan 4 - Handelen accountant bij relevante niet- PDF 863,42 kB
naleving wet- en regelgeving in eigen organisatie (geen senior
positie)

NBA-vertrouwenspersoon
Staat u bij de toepassing van NV NOCLAR voor ethische dilemma’s waarmee u niet binnen
uw eigen organisatie terecht kunt? En heeft u wel behoefte het dilemma in een
vertrouwelijk gesprek met een ervaren beroepsgenoot te bespreken? Neem dan contact op
met een NBA-vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen
Waar staat NV NOCLAR voor?



Wat betekent ‘relevante niet-naleving’?



Vanaf welk moment passen accountants de NV NOCLAR toe?



Wie moeten de NV NOCLAR toepassen in welke situaties?



Welke stappen moeten accountants volgens de NV NOCLAR nemen?



Waarom (aparte) nadere voorschriften?



In welke situaties moet ik onmiddellijk melden?



Wat moeten de accountants doen in geval van een onmiddellijke melding?



Wanneer zouden accountants zich in elk geval bewust moeten worden van
een relevante niet-naleving?



Om welke Wet- en regelgeving kan het gaan in artikel 2 van NV NOCLAR?



Wat staat in de wet- en regelgeving die in het geding is?



Hoe verhouden de NV NOCLAR en Standaard 250 zich tot elkaar?



In welke situatie gelden de NV NOCLAR niet?



Handel ik bij onmiddellijke melding niet in strijd met
geheimhoudingsplicht?



Wanneer is sprake van aanzienlijke schade?



Wat wordt bedoeld met duidelijk onbetekenend?



Wat is ‘bij de eigen organisatie’?



Wat wordt bedoeld met Senior-positie bij de eigen organisatie



Wat is ‘bij de cliënt’?



