
 

 
 
 
 
 
 
 

Inhoudelijke informatie Toon aan de Top sessies najaar 2018  
 

 

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 (NEDERLANDSTALIG) 
The long arm of Justice: risico management en internationale strafrechtelijke handhaving | Vistra 
Amsterdam 

Docenten: D. (David) Schreuders en M. (Maarten) Tsas (Simmons & Simmons) 

 

 
Er wordt ingegaan op:  

- Internationale aanpak van corruptie (UK Bribery Act, US FCPA) 
- De ruime reikwijdte van de Nederlandse witwasbepalingen 
- Internationale samenwerking tussen overheden 
- Risk management en interne onderzoeken 
- Feitelijk leiding geven 
- Case studies (o.a. Vimpelcom, Telia Company, SBM Offshore) 

 

 
WOENSDAG 3 OKTOBER 2018 (NEDERLANDSTALIG) 
Gedrag & cultuur: de blik van de externe toezichthouder | Villa Amalia in Baarn 
Docenten: A. (Anoushka) Wajer (partner bij GovernanceQ) 

 

 
Gedrag en Cultuur: Hoe kijkt de externe toezichthouder naar gedrag en cultuur en hoe kan de 
trustsector zich op dit onderwerp verder ontwikkelen? 

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is het onderwerp gedrag en cultuur een nadrukkelijke gepo-
sitioneerd in de financiële sector. In de Corporate Governance Code is dit een specifiek thema gewor-
den. Maar ook binnen Holland Quaestor wordt hier aandacht aan besteed, onder andere met behulp 
van een Gedragscode voor haar leden. 

Het keurmerk Criteria Holland Quaestor stelt “Het is essentieel dat gedrag en cultuur worden ge-
adresseerd. Bij gedrag en cultuur dient te nadruk te liggen op ethisch handelen. Kernbegrippen hier-
bij zijn: helderheid, voorbeeldgedrag, uitvoerbaarheid, betrokkenheid, transparantie, bespreekbar-
heid en handhaving.”  
 
De externe toezichthouders zijn ook nadrukkelijk actief geworden op het thema gedrag en cultuur in 
de trustsector. Er is sinds 2011 een methodiek ontwikkeld waarmee onderzoek gedaan wordt naar 
risico’s voortkomend uit gedrag en cultuur.  

In deze Toon aan de Top sessie krijgt u handvatten om dit thema in uw eigen organisatie verder te 
ontwikkelen. Onderwerpen als boardroom-dynamics, bias en besluitvorming zullen worden uitge- 
 



 

 
 
 
 
 
 
diept. Uiteraard is in dit programma ook gelegenheid om eigen praktijkervaringen met elkaar te de-
len. De docent is verbonden aan GovernanceQ als board-adviseur. Haar ervaring heeft ze opgedaan 
bij De Nederlandsche Bank, waar zij werkzaam was als expert toezichthouder governance, gedrag en-
cultuur. Daarvoor is zij werkzaam geweest als statutair directeur in de financiële sector. Deze brede 
ervaring maakt dat zij dit thema uit eigen ervaring kan belichten.  

• Introductie en kennismaking (15 min) 
• Presentatie docent (90 min) 
– Inleiding over thema gedrag en cultuur vanuit model DNB* 
– Bewustwording over het thema (impact groepsdruk op ratio) 
– Uiteenzetting van relatie tussen besluitvorming en groepsdynamiek, 
communicatie, leiderschap en mindset 
– Toelichting op toetsstenen vanuit DNB met voorbeelden uit de praktijk 
• Pauze (15 min) 
• Plenaire opdracht voor deelnemers (15 min) 
• Werken aan opdracht in kleinere discussiegroepen (60 uur) 
• Terugkoppelen en bespreken resultaten uit de groepen (30 min) 
• Afronding en evaluatie (15 min) 
* Gebaseerd op boek ‘Supervision of behaviour and culture (DNB, 2015) 
 

Accreditatie 
GovernanceQ is een instelling met een CRKBO certificering hetgeen relevant is voor het kunnen 
verstrekken van PE punten. We hebben een ruime ervaring in het organiseren van PE 
programma’s zoals bijvoorbeeld in de corporatiesector in samenwerking met de VTW (Vereniging 
voor Toezichthouders in de Woningcorporatiesector). 
Onze expertise is met name gericht op het verder ontwikkelen van begripsvorming ten aanzien van 
goede governance, competenties en vaardigheden bij bestuurders en toezichthouders. 
Wij brengen onze expertise in dit door middel van het organiseren van trainingen / masterclasses. 
We werken op het niveau van toezichthouders (RvC / RvT), bestuurders en de directe laag eronder 
(management teams). 
 

 

MAANDAG 9 OKTOBER 2018 (NEDERLANDSTALIG) 
Taakverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid | TMF Netherlands in Amsterdam 
Docenten: Prof. dr. M. (Mieke) Olaerts en mr. M. (Marjan) Lok 

 

Er zal een keuze gemaakt worden uit de volgende onderwerpen (dit wordt nog bijgewerkt): 

➢ Rechtsvormen/rechtspersoonlijkheid/oprichting (m.n. BV);  
➢ Statuten/organen/kapitaal en kapitaalbescherming (NV/BV);  
➢ Relevante registers; 
➢ Verplichtingen bestuur – aandeelhouders; 
➢ (Grensoverschrijdende) fusie en splitsing;  
➢ Bedrijfsfusie en aandelenfusie; Ontbinding; 



 

 

 

 

➢ Zetelverplaatsing; Administratie- en bewaarplicht; 
➢ Besluitvorming binnen en buiten vergadering; 
➢ De positie van de organen binnen de vennootschap/ moeder-dochter relaties 

Instructiebevoegdheid in de BV; 
➢ Vertegenwoordiging bij de BV en via volmachtverlening;  
➢ Tegenstrijdige belangen; 
➢ Bestuurdersaansprakelijkheid en one- and two tier board structures;  
➢ Comparative Company Law. 

 

DINSDAG 6 NOVEMBER 2018 (ENGELSTALIG) 
International Tax Disputes | PAO Leiden 
Docenten: mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij en mr. H. (Hans) Mooij 

Mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij, tax-lawyer Booij Bikkers, associate professor tax law Leiden 
University, judge Rechtbank The Hague. Mr. H. (Hans) Mooij, Hans Mooij International Tax 
Consultant the Hague. 

 

 
DOELGROEP: Advocaten, bedrijfs- en overheidsjuristen, rechterlijke macht 
 
Part 1: Origin of Tax Disputes: 
- Tax treaties 
- BEPS/Anti-avoidance rules 
- EU rules 
- Political dimensions 
- The Mutual Agreement Procedure (MAP) 
 
Part 2: Tax Dispute Resolution 
- Efficient MAP procedures 
- Mediation/Facilitation/Conciliation 
- MLI Arbitration Procedure 
- EU Directive on Tax Dispute Resolution Mechanisms 
- Tax payer rights/participation in the process 
- Possible role of the Permanent Court of Arbitration in The Hague 
 

 
MAANDAG 12 NOVEMBER 2018 (NEDERLANDSTALIG) 
Actualiteiten, Civiele, Fiscale en Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van bestuurders | PAO Leiden 
Docenten: mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij, Prof. mr. S.M. (Steef) Bartman en mw. Mr. A. (Anamarija) 

Kristic 
Mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij, advocaat- belastingkundige bij Booij Bikkers, docent belastingrecht 
aan de Universiteit Leiden, rechter-plv. bij de Rechtbank ’s-Gravenhage. 
Prof.mr. S.M. (Steef) Bartman, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden, 
Advocaat Bartman Company Law. Mw. Mr. A. (Anamarija) Kristic, advocaat Houthoff  



 

 
 
 
 
 
 

 
DOELGROEP: Advocaten, bedrijfs- en overheidsjuristen, rechterlijke macht 
 
Toelichting 
Bij het ondernemen hoort risico's nemen. Derhalve heeft een bestuurder een grote mate van 
beleidsvrijheid bij het besturen van de vennootschap.  
 
Het feit dat een bepaalde beslissing achteraf bezien niet gelukkig of verlieslatend is geweest, leidt 
derhalve niet noodzakelijk tot bestuurdersaansprakelijkheid. Soms echter kunnen bestuurders al 
aansprakelijk worden gesteld, zelfs al is er geen sprake van opzet. Aan de orde komt onder meer de 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, bij faillissement en de interne aansprakelijkheid, de  
aansprakelijkheid op grond van de invorderingswet en de strafrechtelijke aansprakelijkheid als 
feitelijk leidinggever.  
 
Drie vakspecialisten geven u een overzicht van de meest relevante en actuele ontwikkelingen 
aangaande de civiele, fiscale en strafrechtelijke aspecten van aansprakelijkheid van bestuurders. 
  
Beschrijving onderdeel Strafrechtelijke aspecten, Anamarija Kristic 
Anamarija Kristic zal spreken over de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder 
van de rechtspersoon voor strafbare feiten, begaan in ondernemingsverband.  
Aan de hand van welke criteria er strafrechtelijke aansprakelijkheid vastgesteld kan worden. Voorts, 
zal docent de relatie tot governance adresseren en de nut en noodzaak van een compliance program. 
Afsluitend zal zij ingaan op enkele recente ontwikkelingen, waarbij het Openbaar Ministerie de 
Amerikaanse trend (Yates memorandum) lijkt te volgen dat bestuurders ‘voor het hekje moeten 
komen’. 
 
Beschrijving onderdeel Civiele aspecten: Steef Bartman 
Steef Bartman zal spreken over civiele bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij hij onder meer ingaat 
op interne/externe aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Daarnaast zal 
hij de actuele ontwikkelingen bespreken aan de hand van relevante jurisprudentie. 
 
Beschrijving onderdeel Fiscaal: Arnaud Booij 
Arnaud Booij zal ingaan op de mogelijkheden die belastingdienst heeft om bestuurders aansprakelijk 
te stellen voor niet betaalde belastingschulden bij een entiteit, zoals een BV of een 
samenwerkingsverband. Tevens wordt ingegaan op de civielrechtelijke mogelijkheden die de 
ontvanger van de belastingdienst heeft, maar worden ook de specifieke 
aansprakelijkheidsbepalingen uit de invorderingswet nader behandeld.  
 
De nadruk wordt gelegd op de bestuurdersaansprakelijkheid zoals we die kennen uit artikel 36 
Invorderingswet, met daarin opgenomen de bekende “meldingsregeling”. Voorts zal de docent 
ingaan op de vraag wat bestuurders kunnen doen om de kans op aansprakelijkheid te beperken en 
op de procedurele behandeling van aansprakelijkheidszaken. Aan de orde komt tevens de 
aansprakelijkheid bij verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap naar het 
buitenland van de werkelijke leiding van een vennootschap naar het buitenland. 



 

 

 

 

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een goed overzicht van de verschillende mogelijk-
heden die de belastingdienst heeft om bestuurders en leidinggevende aansprakelijk te houden en 
kan men daarover in algemene zin adviseren. Men heeft dan ook voldoende kennis om over der-
gelijke zaken een procedure op te starten.  
 

 
DINSDAG 20 NOVEMBER 2018 (NEDERLANDSTALIG) 
Turnaround management in de Trustsector: verandermanagement onder druk | PAO Leiden 

Docenten: Prof. dr. mr. J.A.A. (Jan) Adriaanse 
Prof.dr.mr. J.A.A. (Jan) Adriaanse, Hoogleraar Turnaround Management aan de Afdeling 
Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en oprichter van dispute and 
investigation services firm BFI Global. 

 

 
DOELGROEP: leden van Holland Quaestor 
 
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan compliance en de integriteit van een onderneming.  
Integriteitsrisico’s zijn een vast agendapunt op de agenda van bestuurders. Dit stelt eisten aan 
bestuurders en senior management. In samenwerking met Holland Quaestor verzorgt de Universiteit 
Leiden een aantal Toon aan de Top sessies (TADT). 
 
Toelichting  
De trustsector staat door sociaal-culturele, economische en politieke bewegingen onder druk om 
versneld te veranderen. Er is sprake van een algehele ‘’mindset shift’’. Turnaround management als 
methodiek biedt perspectief om ondernemingen krachtig en weerbaar te maken voor snel 
veranderende omstandigheden. 
 
Hoe zorgt u ervoor dat uw trustkantoor veranderingen succesvol uitvoert? Hoe ziet een goed 
(turnaround) veranderplan eruit? En hoe neemt u uw hele organisatie mee in het veranderproces? 
 
Onderwerpen: 

➢ Inleiding turnaround managment (methode Leiden) 
➢ Leading Change methode (Harvard) 
➢ INSEAD methode ‘’blue ocean strategy’’ 
➢ Praktijkoefening: verandermanagement in de trustsector 

 

I. Het herkennen van concrete business failure risico’s bij doelvennootschappen als deze zich dreigen 

voor te doen: 
a. Hoe monitor je de prestaties van doelvennootschappen? 
b. Welke financiële en “softe” signalen duiden op een potentieel continuïteitsprobleem? 
c. Hoe doe je goed oorzakenonderzoek? Waar let je op? 
d. Welke turnaround acties zijn vereist? 

 
 



 

 
 
 
 
 
II. Het herkennen van de mogelijke impact van deze risico’s voor trustkantoren: 

a. Wanneer leidt een business failure risico bij een doelvennootschap ook tot een probleem voor het 
trustkantoor? 
b. Communicatie met en medewerking van de cliënt 
c. Afweging cliëntbelang versus vennootschappelijk belang 
 

 

MAANDAG 10 DECEMBER 2018 (NEDERLANDSTALIG) 
Omgaan met agressieve taxplanning en vormgeven van sustainable tax policy | PAO Leiden 

Docenten: mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij en mr. H. (Hans) Mooij 
Mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij, tax-lawyer Booij Bikkers, associate professor tax law Leiden 
University, judge Rechtbank The Hague. Mr. H. (Hans) Mooij, Hans Mooij International Tax 
Consultant the Hague. 

 

 
DOELGROEP: fiscalisten, advocaten, medewerkers van trustkantoren, accountants. 
 
Belastingontwijking of belastingontduiking, wat is het verschil? Wanneer is er sprake van aggressive 
tax planning? Wat is het effect van de Panama-Papers? Het is voor de belastingplichtige, maar ook  
voor de fiscale professional steeds onduidelijker wat wel mag en wat niet. In deze cursus wordt een 
uiteenzetting gegeven van de aanpak van belastingontduiking en ontwijking door de belastingdienst 
en worden de gevolgen voor de fiscale praktijk besproken.  Voorts wordt ingegaan op de 
verplichtingen die op de adviseur af komen ten einde belastingontduiking en ontwijking tegen te 
gaan. Na afloop van de cursus in de deelnemer op de hoogte van nieuwe en aankomende wet- en 
regelgeving en is men op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op dit gebied, zodat een betere 
inschatting kan worden gemaakt van de risico's van betrokkenheid bij belastingontduiking. Daarnaast 
wordt ingegaan op elementen die van belang zijn om bij een bedrijf tot een "sustainable tax policy" 
te komen. 
 


