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10 belangrijkste wijzigingen Wtt 2018

Hoe kan HVG Law helpen met implementatie? 

Waarom HVG Law?

10 
belangrijkste 

wijzigingenWtt 
2018

Minimaal twee getoetste 
beleidsbepalers

Aangescherpte vereisten beheerste 
en integere bedrijfsvoering

Verplichte interne 
compliance functie

Verbod combinatie trustdiensten en 
belastingadvies

Minimaal jaarlijkse rapportage 
DNB inzake bedrijfsvoering

Resultaatverplichting 
cliëntenonderzoek

Gewijzigde UBO- en PEP 
definitie

Onderzoeksplicht 
complexe transacties

Informatie uitwisseling 
trustkantoren

Uitbreiding 
handhavingsinstrumentarium

Voorbeeld implementatie project Wtt 2018

• Een organisatie structuur die voldoet aan de Wtt 2018
• Intern beleid en procedures die voldoen aan de Wtt 2018 
• Goed geïnformeerd en bewust personeel 
• In staat om te monitoren en te rapporteren

• Een organisatie waarvan het beleid en inrichting 
compliant is met de Wtt 2018

• Uitvoeren van een gap analyse gebaseerd op de Wtt 2018
• (Mede-)beleidsbepalers begeleiden en voorbereiden op het 

toetsingsproces bij DNB 
• Adviseren over opzet van interne compliance functie
• Opstellen van (concept) beleid en procedures
• Verzorgen van trainingen voor personeel inzake nieuwe wet- en 

regelgeving en het herziene interne beleidskader
• Adviseren over monitoringsvereisten
• Opstellen van een rapportage model

De praktijkgroep Pensioenrecht en Financieel recht van HVG Law bestaat uit ervaren adviseurs. Wij zijn specialisten op het 
gebied van compliance en governance en werken vanuit multidisciplinair samengestelde teams. Wij adviseren en begleiden 
verschillende financiële instellingen op het gebied van compliance, governance en toezichtrecht.

Over HVG Law 
HVG Law LLP (HVG Law) is een toonaangevend advocaten- en notarissenkantoor met hoogwaardige juridische dienstverlening. Onze advocaten en 
(kandidaat-) notarissen zijn actief op alle rechtsgebieden die voor het bedrijfsleven, aandeelhouders en overheden relevant zijn. Met vestigingen in 
Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Brussel  (HVG CVBA), New York en San José (desks bij Donahue & Parnters LLP) zijn wij in staat 
u passende oplossingen te bieden voor al uw juridische vraagstukken. In Nederland heeft HVG Law LLP een strategische alliantie met Ernst & Young 
Belastingadviseurs LLP en maakt onderdeel uit van het global EY Law netwerk. 
hvglaw.nl
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