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Klokkenluidersregeling

1. Algemeen

Ingevolge van art . 32 van de Verordening accountantsorganisat ies (VAO) dient  HLG
te beschikken over een zogenaamde klokkenluidersregeling.

Dit  art ikel luid  als volgt :

Art . 32 VAO

1. De accountantsorganisat ie heeft  een regeling die waarborgt  dat  personen van
buiten de accountantsorganisat ie en bij haar werkzame of aan haar verbonden
personen zonder gevaar voor hun rechtsposit ie vermeende onregelmat igheden
binnen of (mede) buiten de accountantsorganisat ie aan de orde kunnen stellen.
Deze regeling leidt  ertoe dat  klachten worden vastgelegd , vert rouwelijk en t ijd ig
worden behandeld en dat  de onregelmat igheden waarover wordt  geklaagd, ind ien
gegrond, t ijdig worden afgehandeld door het  nemen van passende maat regelen
door de accountantsorganisat ie.

2. De in het  eerste lid  bedoelde regeling w ordt  in elk geval op de w ebsite van de
accountantsorganisat ie geplaatst . In geval een accountantsorganisat ie niet  over
een w ebsite beschikt , versp reidt  zij deze regeling op een andere w ijze b innen de
accountantsorganisat ie en stuurt  zij deze regeling desgevraagd toe aan personen
buiten de accountantsorganisat ie.

Artikel 1: Definities

a) HLG: HLG account ants en adviseurs <HoogeveenLuig jes Accountants en
Belast ingadviseurs B.V. en HL Audit  B.V>;
Melder: Degene d ie, al dan niet in dienst van HLG, werkzaamheden verricht voor
HLG en een
misstand onder deze regeling meldt ;

b) Kwaliteit smanager: de door de direct ie van HLG als zodanig aangestelde persoon.
Per 1 januari 20 18 is dit  de heer drs. H. Geerts RA;

c) Direct ie: de direct ie van HLG, belast  met  de naleving en uitvoering van de
regelgeving;

d) Misst and : een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met  bet rekking tot  HLG
en/ of haar
medewerkers, in verband met :
o Een (dreigend) st rafbaar feit ;
o Een (dreigende) schending van wet - of regelgeving;
o Een (dreiging) van bewust  onjuist  informeren;
o Een (dreigende) schending van binnen HLG geldende (gedrags-)regels of (een

dreiging van) het  verniet igen of manipuleren van informat ie over voornoemde
feit en.

Artikel 2:  Pro cedure

a) De melder meld t  een misstand bij de kw aliteit smanager via e-mail aan
hg@hlg.nl. De melder kan gelijkt ijdig ook een meld ing doen aan zijn
leidinggevende.

b) De kw aliteit smanager legt  de melding vast  en bevest ig t  b innen vijf  werkdagen aan
melder dat
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de melding is ontvangen. De kwaliteit smanager stelt  de direct ie, de
kwaliteit sbepalers en de externe kwaliteitsmanager direct  op de hoogte van de
melding , tenzij de misstand een lid  van de d irect ie bet reft  (zie lid  5).
De kw aliteit smanager waarborgt  te allen t ijde de anonimiteit  van de melder, tenzij
de melder schriftelijk de kwaliteit smanager van deze verplicht ing ontheft .

c) Direct  na ontvangst  zal de d irect ie een onderzoek naar de misst and (laten) starten.
d) Indien de misstand een lid  van de direct ie bet reft  zal de kw aliteit smanager zelf een

onderzoek naar de misstand ( laten) starten.

Artikel 3: Termijnen

a) Binnen een periode van vier w eken van het  moment  van regist rat ie van de meld ing
overeenkomst ig  art ikel 2 lid  2, w ordt  de kw aliteit smanager door of namens de d irect ie
schrif t elijk op de hoog te gebracht  van het  standpunt  van de d irect ie omt rent  de
misst and evenals van de te nemen maat regelen.

b) Indien het  niet  mogelijk is om het  standpunt  b innen de in het  eerste lid  genoemde
termijn te geven, zal de direct ie de kwaliteit smanager hiervan t ijdig in kennis stellen
en de termijnen noemen waarin alsnog een standpunt  zal worden gegeven.

c) In geval van art ikel 2 lid  5 zal de kw aliteit smanager zelf een standpunt  (laten)
formuleren.

d) De kw aliteit smanager stelt  de melder d irect  van het  standpunt  op de hoogte.

Artikel 4 : Rechtsbescherming

a) De melding, de correspondent ie hierover en de behandeling geschieden onder
volledige geheimhouding en vert rouwelijkheid, tenzij de melder de
vert rouwenspersoon ontheft  van zijn geheimhoud ingsplicht .

b) De direct ie (of de kwaliteit smanager) van HLG  garandeert  medewerkers die
meldingen aan de vert rouwenspersoon doorgeven op g rond van deze
klokkenluidersregeling , dat de melding op geen enkele w ijze van negat ieve invloed zal
zijn op zijn/ haar funct ioneren b innen de accountantsorganisat ie, dan wel zijn/ haar
carrière.

c) Indien een melder de meld ing op andere wijze dan overeenkomst ig onderhavige
regeling heeft  gedaan dan wel rechtst reeks of via derden in de publiciteit  b rengt, kan
hem dat  mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5: W erking en publicatie

De regeling kan in overleg worden gew ijzigd.

Deze regeling is gepubliceerd op de w ebsite van HLG.

De melding, de correspondent ie hierover en de behandeling geschieden onder volled ige
geheimhouding en vert rouwelijkheid, tenzij de melder de vert rouwenspersoon ontheft  van
zijn geheimhoudingsplicht .

De d irect ie van HLG garandeert  medewerkers die meldingen aan de vert rouwenspersoon
doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat  de melding op geen enkele wijze
van negat ieve invloed zal zijn op zijn/ haar funct ioneren binnen de accountantsorganisat ie,
dan w el zijn/ haar carrière.


