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     DONDERDAG 16 MEI  2019 
     Gedrag & cultuur: de blik van de externe toezichthouder | Governance Q |                   

Villa Amalia te Baarn 

Docent: Mevrouw A. (Anoushka) Wajer  

 

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 gepositioneerd 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 Quaes-

tor stelt “Het is essentieel dat gedrag en cultuur worden geadresseerd. Bij gedrag en cul-

tuur dient te nadruk te liggen op ethisch handelen. Kernbegrippen hierbij zijn: helder-

heid, voorbeeldgedrag, uitvoerbaarheid, betrokkenheid, transparantie, bespreekbarheid 

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 ontwik-

keld waarmee onderzoek gedaan wordt naar risico’s voortkomend uit gedrag en cultuur. 

In deze Toon aan de Top sessie sessie krijgt u handvatten om dit thema in uw eigen or-

ganisatie verder te ontwikkelen. Onderwerpen als boardroom-dynamics, bias en besluit-

vorming zullen worden uitgediept. Uiteraard is in dit programma ook gelegenheid om 

eigen praktijkervaringen met elkaar te delen. 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Er wordt ingegaan op: 

- Inleiding over thema gedrag en cultuur vanuit model DNB* 

- Uiteenzetting van de relatie tussen besluitvorming en groepsdynamiek, communicatie, 

leiderschap en mindset – Toelichting op toetsstenen vanuit DNB met voorbeelden uit 

de praktijk. 

- Toelichting op de invloed van bias (denkfouten) op besluitvorming. 
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     DINSDAG 26 MAART 2019 
     Het Multilateraal Verdrag MLI | PAO Leiden 

Docent: Dhr. H. (Hans) Mooij  
 

Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde 
maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving 

Het MLI werd officieel op 1 juli 2018 van kracht. Het MLI regelt een breed scala aan wij-
zigingen van belastingverdragen, zoals afgesproken in het zgn. ‘BEPS’ project van de 
OESO en de G20 groep van grootste mondiale economieën tegen internationaal belas-
tingontgaan. Al zo’n 90 landen hebben het MLI ondertekend. Om in te schrijven en 
voor meer informatie over deze sessie, klikt u hier. 
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DINSDAG 16 APRIL 2019 
     Responsible tax – De nieuwe ondernemingsstrategie | PAO Leiden 

Docent: Dhr. H. (Hans) Mooij 
 

Agressieve tax planning is voor ondernemingen al een aantal jaren niet meer normale 
praktijk. Debet hieraan zijn met name verscherpte nationale en internationale (BEPS, 
EU ) maatregelen tegen belastingontgaan, met sterk verhoogd risico van geschillen, 
nieuwe wettelijke rapportageverplichtingen (waaronder Country-by-Country reporting, 
regels voor transfer pricing documentatie, en recentelijk de EU mandatory disclosure 
richtlijn voor belastingadviseurs en andere intermediairs), en negatieve media en poli-
tieke aandacht. Om in te schrijven en voor meer informatie over deze sessie, klikt u 
hier. 
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https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2019/het-multilateraal-verdrag-mli-2019/
https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2019/responsible-tax-de-nieuwe-ondernemingsstrategie-2019/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MAANDAG 6 MEI 2019 
     Ethiek en Integriteit | PAO Leiden 

Docent: Dhr. J. (Jeroen) van der Weide 
 

     Ter bescherming van de integriteit van financiële markten is de trustdienstverlening gere-
guleerd door middel van een vergunningenstelsel en een systeem van bestuursrechtelijk 
en strafrechtelijk toezicht (o.a. de op 1 januari 2019 in werking getreden Wet toezicht 
trustkantoren (Wtt) 2018 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft)). Daarnaast ligt de trustsector civielrechtelijk onder het vergrootglas 
via de route van het onrechtmatige daadsrecht ex art. 6:162 BW (o.a. schending van inte-
griteitsnormen) hetgeen onder meer kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Aan 
welk wettelijk normenkader is de trustsector eigenlijk gebonden? En welke gevolgen zijn 
er verbonden aan overschrijding van dit normenkader? Welke rol dient de trustsector te 
spelen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Welke bron-
nen van soft law kunnen kwesties als eerlijk zaken doen, corporate governance, mensen-
rechten, arbeidsrechten en bescherming van de natuurlijke leefomgeving (milieu) inkleu-
ren? Bestaat er een wisselwerking tussen de softe MVO normen en het ‘harde’ bestuurs-, 
straf- en civielrechtelijk normenkader? Welke houding wordt van de trustsector in dit ver-
band verwacht in zijn functie van poortwachter? Een veelheid aan vragen komt onder het 
huidige tijdsgewricht op de trustsector af. Tijdens de cursus zullen deze vragen worden 
geadresseerd en waar mogelijk van een passend antwoord worden voorzien.  
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DINSDAG 4 JUNI 2019 
     Turnaround management in de trustsector: verandermanagement onder 

druk | PAO Leiden 

Docent: Dhr. J.A.A. (Jan) Adriaanse 
  

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? Om in te schrijven en voor meer informatie over deze sessie, klikt u 
hier.  
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https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2019/turnaround-management-in-de-trustsector-verandermanagement-onder-druk/

