Compliance Continu
Niet volgen, maar leiden!

Compliance betekent letterlijk onderwerpen, inschikken
of volgen. In de praktijk houdt compliance in het naleven
(volgen) van wet- en regelgeving en het werken volgens
normen en regels die de instelling zelf heeft vastgesteld.
Uitgangspunt voor compliance is daarmee menselijk
gedrag.
Juist omdat menselijk gedrag uitgangspunt is voor
compliance, is het belangrijk dat het compliancebeleid
passend is binnen uw organisatie en aansluit op de missie,
visie en strategie van uw instelling. Alleen op die manier
wordt het beleid in de uitvoering ‘a state of mind’ en wordt
naleving een gewoonte in plaats van iets dat gevolgd
´moet´ worden.
Continu compliant
Compliance omvat meer dan slechts de naleving van weten regelgeving. Compliance is ook een stukje cultuur van
uw instelling. Naleving van wet- en regelgeving dient niet
plaats te vinden op basis van “tick the box” gedrag, maar
op basis van intrinsieke normen en waarden.
Het is daarom zaak om compliance als een continu en
samenhangend proces in te richten, zodanig dat het
beleid past bij de gehele organisatie en daar onlosmakelijk
onderdeel van uitmaakt.

Wat kan HVG Law voor u betekenen?
Door compliance onderdeel te laten uitmaken
van uw organisatiecultuur, bent u in staat
om beleid en procedures te formuleren die:
1. gebaseerd zijn op de unieke missie, visie en strategie
van uw instelling, en
2. goed werkbaar en praktisch zijn, en daarmee
3. goed zijn ingebed in uw organisatie, en bovendien
4. continu geëvalueerd worden
Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen dan ook
gestructureerd en op efficiënte wijze worden vertaald in het
beleid, de uitvoering en het toezicht daarop. Complianceen integriteitrisico’s worden hierdoor verder beperkt en
beter beheerst.
Wij kunnen u helpen met de implementatie van een
compliance cultuur die past bij uw organisatie. Daarvoor
hebben wij Compliance Continu ontwikkeld. Compliance
Continu biedt u binnen een vijftal thema’s een scala aan
tools die u helpen om van compliance een continu proces te
maken dat op een goede en passende manier is ingelijfd in
de eigen organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met
de cultuur binnen uw instelling. Het bestuur kan dan met
recht zeggen dat het ‘in control’ is.
De thema’s binnen Compliance Continu zijn als volgt:
1. Beleid & Governance
2. Risicobeheersing
3. Cultuur
4. Toezicht
5. Compliance (Officer)
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Waarom HVG Law?
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 begeleiden verschillende financiële instellingen op het
gebied van compliance. Dat doen wij vanuit de visie en het
belang van u als klant. Een projectmatige en pragmatische
aanpak zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Samen met
u werken wij graag aan een beter werkende en werkbare
wereld!
De praktijkgroep Pensioenrecht en Financieel recht van
HVG Law is onderdeel van EY Financial Services Organization.
Dit betekent dat wij in voorkomende gevallen nauw
samenwerken met de (compliance) specialisten van EY.
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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 & Partners 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.
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