Uw organisatie in compliance
Maak legal compliance onderdeel van
uw dagelijkse bedrijfsvoering

Waarom Legal Compliance?
Ondernemen bestaat uit het reageren en
vooruitlopen op ontwikkelingen en mogelijkheden
in de markt. Hoe maakt u uw onderneming
succesvol? Ondernemen houdt echter ook in
het inperken van risico’s en inancieel gezond
houden van uw organisatie. Maar welke weten regelgeving is voor uw onderneming nu
belangrijk?
Boels Zanders kan u ondersteunen om “legal
compliance” onderdeel te laten zijn van uw
bedrijfsvoering. Zo bent u ervan verzekerd dat
u ook in de praktijk voldoet aan van toepassing
zijnde wettelijke eisen. Dit is niet alleen
een prettige gedachte. Als organisatie “in
compliance” heeft dit ook nog diverse voordelen:
•
•
•
•
•

U heeft een sterkere positie bij juridische
procedures
Uw verzekeringspremies zijn lager dankzij
een lager risicoproiel
Geen of minder bezoeken van
toezichthoudende instanties
Inperking van risico problemen met
toezichthoudende instanties
Voorkomen van problemen met
vergunningsvoorwaarden en subsidies

Wet- en regelgeving implementeren
Ziet u door de wirwar van wetten en regels
soms ook niet meer welke voorwaarden nu echt
van belang zijn? Het team Legal Compliance &
Toezicht brengt voor u in kaart welke wet- en
regelgeving op uw onderneming van toepassing is.
Daarnaast ondersteunt zij ook op alle mogelijke
manieren bij de implementatie van de wetregelgeving binnen uw bestaande bedrijfsvoering.

Aantoonbaar voldoen aan voorwaarden
Voor iedere onderneming is het van belang om
aan te kunnen tonen dat de bedrijfsvoering
voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.
Naast het feit dat u ‘in compliance’ bent kan
het u ook commercieel en praktisch voordelen
opleveren. Het team Legal Compliance & Toezicht
kan voor uw onderneming:
•
•
•

Audits uitvoeren
Ondersteunen bij het opzetten van een intern
auditsysteem
Voorbereidingen trefen bij inspectiebezoeken
van toezichthouders

Maatwerk door inzicht en expertise
Iedere onderneming én ondernemer is uniek.
Bij Boels Zanders begrijpen wij dit maar zien
wij zeker ook algemene ontwikkelingen binnen
branches. De dienstverlening van Boels Zanders
wordt volledig samengesteld op basis van de
kenmerken van de onderneming en ondernemer
in combinatie met onze expertise van uw
branche. Zo zorgen wij dat ons advies aansluit bij
uw organisatiestructuur en toekomstplannen.

LEGAL COMPLIANCE DIENSTEN
De dienstverlening van team Legal Compliance & Toezicht wordt volledig op maat samengesteld
voor uw onderneming. Om inzicht te geven in de mogelijkheden vind u hier een overzicht van
enkele diensten die Boels Zanders voor uw organisatie kan uitvoeren.
Databank wet- en regelgeving (volledig of gedeeltelijk)
Boels Zanders creëert samen met u een beveiligde online databank waar alle relevante informatie voor
u 24/7 is terug te vinden.
De
•
•
•
•
•

databank biedt u de volgende voordelen:
Altijd up-to-date informatie
Relevante wet- en regelgeving met praktische toelichting
Belangrijkste jurisprudentie uitgelicht
Praktische tools voor de gezamenlijke implementatie binnen uw organisatie
24/7 te raadplegen door vooraf geselecteerde contactpersonen

Boels Zanders zal verder intern voor elk rechtsgebied een specialist aanwijzen, die voor zijn/haar deel
verantwoordelijk zal zijn voor het vullen van de databank alsmede het opstellen van de toelichting,
praktische tools en implementatie.
Gefaseerde implementatie
Om uw organisatie en bedrijfsvoering in te richten volgens legal compliance werkt Boels Zanders op
basis van een gefaseerde invoering. Samen met u stellen we prioriteiten voor de wet- en regelgeving en
welke onderdelen we eerst gaan implementeren.
Nieuwe wetgeving
Nieuwe wetten en regels alsmede wetswijzigingen vallen buiten de gefaseerde invoering en worden
direct meegenomen.

Workshops en trainingen
Tijdens de implementatie (of nadien) kunnen naar behoefte en per onderwerp aan medewerkers
trainingen of workshops worden gegeven om bewustwording binnen u organisatie te creëren en te
zorgen dat de nodige kennis aanwezig is en actueel blijft. De workshops zullen gegeven worden door de
specialisten van Boels Zanders, die ook de databank vullen en deze actueel houden.
Audit
Om te controleren of de implementatie goed verlopen is en om vast te stellen waar eventueel nog
verbetering mogelijk is, is het belangrijk om regelmatig audits uit te voeren. Dit kan zowel intern
als extern en voor één of meerdere onderwerpen. Hierbij kunnen we gebruikmaken van de reeds
aanwezige organisatiestructuur.
De systematiek van de audits zal voor alle onderdelen hetzelfde zijn. De auditcriteria zullen echter per
onderdeel verschillen afhankelijk van:
• Wat de wet- en regelgeving voorschrijft
• De criteria die de diverse toezichthoudende instanties uw organisatie opleggen of welke u zelf
intern heeft opgesteld
Boels Zanders doet per onderwerp een voorstel voor de auditcriteria en de wijze van audit. In overleg
met u kan een en ander deinitief worden vastgesteld en uitgevoerd.
Rapportage
Van iedere audit ontvangt u een rapport waarin de bevindingen en verbeterpunten zijn vastgesteld
voor de onderwerpen waarop de audit betrekking heeft. Ons team Legal Compliance & Toezicht kan u
vervolgens ook ondersteunen bij het uitvoeren van de verbeterpunten.

Compliance-Helpdesk
Bij de implementatie van legal compliance biedt Boels Zanders uw medewerkers ondersteuning via
onze compliance-helpdesk. Vragen die opkomen kunnen dan telefonisch of per mail direct aan de
betrokken specialist van Boels Zanders gesteld worden. In overleg blijft de compliance-helpdesk ook na
de implementatie bereikbaar voor vragen.
Noodhulp
Toezichthoudende instanties
Een goede voorbereiding is het halve werk. Boels Zanders ondersteunt en adviseert u wanneer
toezichthoudende instanties onverwacht voor uw deur staan.

ONZE DIENSTEN IN HET KORT

Legal compliance organisatiebreed

Opzetten van een databank met de voor
uw onderneming toepasselijke wet- en
regelgeving, de implementatie en het
uitwerken van een auditsysteem.

Jaarabonnement Legal compliance
organisatiebreed

Een jaarabonnement voor het up to date
houden van de databank, het gebruik van
extranet, het uitvoeren van maximaal twee
deelaudits per jaar en het verzorgen van
maximaal twee workshops per jaar.

Legal compliance voor speciieke
bedrijfsonderdelen

Opzetten van een online beveiligde databank
met de voor het onderdeel toepasselijke
wet- en regelgeving, de implementatie en het
uitwerken van een auditsysteem.

Jaarabonnement Legal compliance
voor speciieke bedrijfsonderdelen

Een jaarabonnement voor het up to date
houden van de databank, het gebruik van
extranet en het uitvoeren van maximaal één
deelaudit per jaar.

Workshops/trainingen

Het geven van workshops/trainingen op door
u aan te geven onderwerpen. Een standaard
workshop/training zal gegeven worden door
één advocaat en ongeveer twee uur duren.

Audits

Het uitvoeren van audits op aanvraag op door u
aan te geven onderdelen.

Compliance helpdesk

Helpdesk voor uw medewerkers inzake
compliance vraagstukken, waarbij zij
rechtstreeks contact op kunnen nemen met de
specialisten van Boels Zanders.

Noodhulp

Voorbereiden op verwachte en onverwachte
bezoeken van een toezichthoudende instantie,
alsmede ondersteuning tijdens deze bezoeken.
Voorbereiden op een recall en ondersteunen
indien een recall aan de orde is.
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Opstellen voorwaarden

Laat uw voorwaarden (bv. algemene
leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden en/
of webshopvoorwaarden) opstellen zodat
deze aansluiten op dienst/product en sector.

Quick scan commerciële contracten

Ontvang over 10 door u geselecteerde
commerciële contracten een rapport en advies
met risico’s en aanbevelingen/oplossingen voor
geconstateerde problemen.

Risico scan Food & Agri

Ontvang over 10 door u geselecteerde
contracten een rapport en advies met
risico’s en aanbevelingen/oplossingen voor
geconstateerde problemen.

Privacy

Met onze privacy tools helpen wij u om uw
onderneming compliant te maken op privacy
gebied.

Document retention

Het opstellen van een document retention
beleid en termijnenoverzicht over de
wettelijke bewaarplicht van documenten.

Recall

Middels een stappenplan is uw organisatie
voorbereid mocht er onverhoopt een recall
plaatsvinden. Boels Zanders ondersteunt u bij
de implementatie van dit stappenplan binnen
uw bestaande bedrijfsvoering.

Corporate housekeeping

Laat uw statuten beoordelen, volmachten en
inschrijvingen controleren, besluitvorming
controleren en ontvang een rapport met
risico’s/aanbevelingen en oplossingen.

IE

Laat uw huidig portfolio veriiëren en een
IP-audit uitvoeren en ontvang een rapport met
risico’s/aanbevelingen en oplossingen.

TEAM LEGAL COMPLIANCE & TOEZICHT

Team Legal Compliance & Toezicht: persoonlijk en toekomstgericht
Het team Legal Compliance & Toezicht van Boels Zanders is multidisciplinair en omvat alle
rechtsgebieden waarmee u als organisatie te maken kunt krijgen. Samen met u wordt bekeken welke
behoeften er zijn en hoe wij onze diensten hierop kunnen laten aansluiten. Daarbij kijken we samen
naar het uitsluiten van risico’s en de toekomst van uw onderneming.
Neem direct contact op bij vragen
Wilt u meer weten over wat ons team voor u kan betekenen of bent u benieuwd of uw commerciële
contracten wettelijk voldoen? Neem dan contact op met ons team Legal Compliance & Toezicht via +31
(0)88 – 30 40 000

Monique Schreurs
mschreurs@boelszanders.nl
+31 (0)88 30 40 161

Boels Zanders Advocaten
Eindhoven

Maastricht

Venlo

Telefoon:
E-mail:

088 304 00 00
info@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl

Boels Zanders Advocaten
Onze kennis werkt in uw voordeel. Dát is de
kracht van ambitie. Boels Zanders Advocaten is
er voor u. Dat klinkt simpel en dat is het ook.
Kennis en ervaring mag u van elk gerenommeerd
advocatenkantoor verwachten. Wat Boels Zanders bijzonder maakt, is onze instelling. Onze
cliënten staan op één. Of het nu gaat om een
overname, aansprakelijkheid, arbeidsrecht,
erfrecht of internationaal juridisch advies; u
kunt rekenen op een advocaat of jurist die met u
meedenkt en met u meegroeit.

Altijd in de buurt
Wilt u graag worden ondersteund door een
advocaat met kennis van de regio? Met onze
kantoren in Eindhoven, Venlo en Maastricht zijn
onze medewerkers altijd dichtbij. Onze
betrokkenheid in regionale
ondernemersnetwerken en
samenwerkingsverbanden zorgt ervoor dat wij
altijd op de hoogte zijn vanwat er in uw
omgeving gebeurt. Kennis die wij graag met u
delen.

