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Naam project Toepassing NV NOCLAR 

Projectnummer SCE21004 

Status Definitief 

Datum 10 maart 2021 

 
Project team  
Projectsponsor: Gonny Linde  
Projectleider: Rudy van Maaren 
Teamleden SCE: Sharda Poelloe en Philippe Boileau 
  
Het project zal worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Subcommissie Ethiek. 
 
Aanleiding 
De NV NOCLAR (NOCLAR) zijn ruim 2 jaar geleden in werking getreden. Tijdens deze 2 jaar is door 
diverse signalen bij SCE twijfel ontstaan of NOCLAR goed geland is bij de leden; als toepasbaar wordt 
ervaren; en/of juist is ingericht.  
 
Tijdens de verplichte fraudecursus in 2019 is NOCLAR besproken. Deelnemers aan deze cursus lieten 
duidelijk merken dat zij onvoldoende bekend waren met NOCLAR. Dit waren met name accountants 
in business, maar ook de kennis van interne accountants was beperkt. Daarbij ontvangt de NBA-
helpdesk vele helpdesk-vragen over de toepassing van NOCLAR. De onduidelijkheid en vragen over 
NOCLAR hebben met name betrekking op: wanneer valt een vermoedelijke niet-naleving onder 
NOCLAR en wanneer en hoe moet er gemeld worden. Ook in de vergaderingen van SCE en ACB 
worden dit soort signalen geuit.  
 
SCE stelt voor een project te starten om onduidelijkheden over NOCLAR, de noodzaak tot het verder 
onder de aandacht brengen van NOCLAR, het eventueel aanpassen van NOCLAR, en/of andere 
vraagstukken boven water te krijgen Hierbij zal SCE zich voornamelijk richten tot de achterban.  
 
Doelstellingen & deliverables 
Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de meest prangende vragen en pijnpunten zijn 
rondom de toepassing van de NV NOCLAR; en hoe deze vragen kunnen worden beantwoord dan wel 
hoe pijnpunten indien mogelijk kunnen worden opgelost. Hierbij zal ook aandacht worden besteed 
aan de vraag waarom de kennis van NOCLAR bij met name accountants in business, maar ook interne 
accountants zo beperkt lijkt te zijn.  
 
De uitkomsten van het onderzoek rondom de toepassing van de NV NOCLAR zullen in een rapportage 
worden verwerkt.  
 
Organisatorische aandachtspunten/afhankelijkheden 

• De volgende partijen zullen worden gevraagd om input te geven tav ervaringen en opvattingen: 
o NBA: ACB, SCE, SCA, LIO, AIB, LOA 
o Hoofden Vaktechniek (grote) accountantskantoren 
o Lead accountants kleine accountantskantoren 

• Internationale aspecten zijn ook van belang. Zijn er ervaringen in het buitenland rondom de 
toepassingen van NOCLAR. 

• Inventarisatie van Helpdeskvragen binnen de NBA Helpdesk. 
 
Inhoudelijke aandachtspunten 

• Afbakening van het onderwerp/niet alles kunnen behandelen. 
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• Het is voor nu niet in te schatten wat de uitkomsten zullen zijn. In ieder geval zullen de 
bevindingen van het onderzoek worden opgenomen in een rapportage. In deze rapportage zal 
opgenomen worden welke acties eventueel nodig zijn en/of nieuwe projecten zullen worden 
gestart.  

 
Stakeholders 

• Beroepsbeoefenaren 

• Alle ledengroepen, Faculties en Communities bij NBA 

• Accountantskamer, CBB 

• IESBA 

• AFM 

• Ministerie van Financiën 
 
Tijdpad 

• Voorjaar/zomer 2021: Onderzoek binnen de NBA, Internationale ervaringen, helpdeskvragen en 
onderzoek bij accountantskantoren. 

• Najaar 2021: Bespreking eerste bevindingen van het onderzoek. 

• Q1 2022: Publicatie van eerste bevindingen van het onderzoek. 
 
Projectplanning - Nog verder in te vullen 
Goedkeuring Projectplan door SCE : 9 maart 2021 
Goedkeuring Projectplan door ACB : 18 maart 2021 
Goedkeuring concept uiting door SCE/ACB : najaar 2021 
Goedkeuring concept uiting door AB : december 2021  
Consultatietermijn, intern/extern : p.m. 
Goedkeuring definitieve uiting door DB : p.m. 
Oplevering : Q1 2022 
 


