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HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOLLAND QUAESTOR (hierna: "HQ") 
 
 
VAN DE LEDEN 
 
Artikel 1 
 

 
1. De leden van HQ dienen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de statuten van HQ, alsmede aan 

de hierna genoemde eisen: 
 

 
a. Jaarrekening: het lid dient binnen 12 maanden na het einde van een boekjaar voldaan te hebben 

aan de deponeringsvereisten ten aanzien van de jaarrekening. 
 

b. Compliance: ieder kantoor dient een compliance officer in dienst te hebben, die voldoet aan de 
HQ richtlijn compliance officer. Dit vereiste geldt ook indien de compliance is uitbesteed aan een 
derde.  
 

c. RIB auditor: Ieder kantoor dient gebruik te maken van een RIB auditor die voldoet aan de eisen 
zoals omschreven in de RIB audit richtlijn.  
 

d. Opleiding: Elk lid draagt zorg voor permanente educatie van medewerkers op bestuurlijk-, 
administratief- en juridisch niveau alsmede voor compliance-medewerkers. HQ kan via richtlijnen 
eisen stellen aan een te volgen opleiding of vorm van permanente educatie. Voor interne 
opleidingen bij de leden zijn door de Commissie educatie geaccrediteerde opleiders toegestaan. 
Het bestuur stelt het jaarlijks te behalen aantal PE punten vast en kan een aantal en soort bij te 
wonen PE bijeenkomsten voor bepaalde functies vaststellen. 
De ALV kan verplicht te volgen beroepsopleidingen vaststellen.  

 
e. Cliëntacceptatie: Leden van HQ zullen geen cliënten accepteren die zich inlaten met onwettige 

activiteiten die dientengevolge leiden tot aantasting van de integriteit van de sector en Nederland 
als vestigingsplaats. Er is een richtlijn van HQ voor cliëntacceptatie. 
 

f. Gedragsregels: Het lid dient de Gedragscode van HQ door ondertekening te accepteren en 
doorlopend na te leven. 
 

g. Werkzaamheden voor de vereniging: Leden zijn verplicht geregeld een bijdrage te leveren aan 
werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. 
 

h. Richtlijnen: Het bestuur kan na consultatie van de ALV en de Stichting AQTO richtlijnen vaststellen 
voor onderdelen van de bedrijfsvoering van de leden waaraan de zij dienen te voldoen. De 
Stichting AQTO zal deze richtlijnen hanteren als toetsingskader in de visitaties voor het keurmerk. 
 

i. Eigen verklaring: Het lid zal jaarlijks aan het Secretariaat door middel van een eigen verklaring 
moeten bevestigen dat het voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de statuten, het Huishoudelijk 
Reglement, richtlijnen van Holland Quaestor en de Gedragscode. De verklaring dient een maand  

DISCLAIMER:

Holland Quaestor heeft de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, 

doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Verwijzingen 

of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. 

Holland Quaestor geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid 

voor de inhoud van dergelijke sites.

 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, 

grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Holland Quaestor en worden 

beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die 

toegang krijgen tot deze site.

 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële 

doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te 

vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of 

tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke 

toestemming van Holland Quaestor.


