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HANDELEN BIJ NIET-NALEVING WET EN REGELGEVING (NOCLAR) IN 
EIGEN ORGANISATIE DOOR ACCOUNTANTS: GEEN SENIOR-POSITIE

SPECIFIEK HANDELEN

ALGEMEEN HANDELEN

• Bespreek niet-naleving met direct leidinggevende. 
 Wanneer deze betrokken lijkt of zwaarwegende belangen zich 

hiertegen verzetten, bespreek dan met persoon op eerstvolgende 
gezagsniveau die niet betrokken lijkt. Dit geldt tenzij wettelijk 

 voorschrift of zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.
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• Bewustwording relevante niet-naleving. (Relevante niet-naleving: 
geïdentificeerde, mogelijke of dreigende niet-naleving).

• Verkrijg het inzicht dat nodig is om de relevante niet-naleving op te 
volgen in overeenstemming met deze Nadere voorschriften.

• Is de niet-naleving duidelijk onbetekenend of is de regeling toch 
niet van toepassing?

• Is sprake van een dreigende niet-naleving waarbij  acuut ingrijpen 
door de bevoegde instantie noodzakelijk is om aanzienlijke schade 
te voorkomen of beperken? 

• Is er al passend gereageerd door een andere accountant?

• Is er een betrouwbare interne procedure en wordt volgens deze 
procedure gemeld?
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• Heeft de niet-naleving betrekking op wet- en regelgeving die:
 1 van directe invloed is op vaststelling materiële post financiële 
 overzichten / toelichting; of ?
 2 van fundamenteel belang is voor operationele aspecten, het voort-
 zetten van activiteiten of het voorkomen van materiële sancties?

De accountant beoordeelt wat de relevante niet-naleving betekent voor de voortzetting van de professionele dienst en 

zijn relatie met de eigen organisatie of cliënt. Mogelijk concludeert de accountant dat hij de naleving van de fundamentele 

beginselen niet kan waarborgen ondanks het volgen van deze stappen uit de NV NOCLAR. Hij zal dan de professionele 

dienst beëindigen en zo nodig de relatie met zijn eigen organisatie of cliënt (artikel 21 van de VGBA).
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NBA-vertrouwenspersonen

Staat u bij de toepassing van 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. 

Helpdesk vaktechniek

Telefoon 020 3010340

nba@nba.nl

Antonio Vivaldistraat 2 - 8

1083 HP Amsterdam

Postbus 7984

1008 AD Amsterdam

T  020 301 03 01

F  020 302 03 02

E  nba@nba.nl

I  www.nba.nl
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• Heeft andere accountant melding bij bevoegde 
 instantie gedaan?

• Direct zelf melden bij bevoegde instantie.

• Zie B pagina 1
B

NOCLAR 
STAPPENPLAN - A 

HANDELEN BIJ EEN DREIGING DIE ACUUT INGRIJPEN DOOR BEVOEGDE 
AUTORITEIT NOODZAKELIJK MAAKT
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