
 

 

 

COMPLIANCE 

INHOUD MODELLENBOEK 

 

 

Algemeen 

1. Gedragscode 

 
Personeel 

2. Regeling betrouwbaarheid medewerkers en screening 
3. Regeling eed of belofte 

4. Regeling vakbekwaamheid medewerkers 

5. Beloningsbeleid met variabele beloning 

6. Beloningsbeleid zonder variabele beloning  

7. Regeling belangenconflicten en belangenverstrengelingen 
8. Regeling geschenken en uitnodigingen 

 
Klanten 

9. Regeling identificatie en verificatie van klanten en overige Wwft werkzaamheden 

 
Financiële dienstverlening 

10. Klachtenprocedure 

11. Brief bevestiging ontvangst klacht, zonder afgifte behandeltermijn 

12. Brief vermelding behandeltermijn klacht 

13. Brief bevestiging ontvangst klacht, met afgifte behandeltermijn 

14. Brief opvragen aanvullende informatie bij klacht 
15. Brief afhandeling klacht 

16. Incidentenregeling 

17. Borging bewaarplicht adviesdossiers 

 
Organisatie en bedrijfsvoering 

18. Regeling bescherming persoonsgegevens 

19. Regeling meldplicht datalekken 

20. Regeling samenwerking bemiddelaar 

21. Regeling benoeming beleidsbepalers 

22. Verplichting beroepsaansprakelijkheidsverzekering – bemiddelen in hypothecair krediet 

23. Verplichting beroepsaansprakelijkheidsverzekering – bemiddelen Verzekeringen 

24. Verplichting beroepsaansprakelijkheidsverzekering – beleggingsonderneming Nationaal 
Regime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

LEGAL 

INHOUD MODELLENBOEK 

 

Arbeidsovereenkomsten 

1. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd < 6 maanden 

2. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd > 6 maanden 
3. Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd zonder relatiebeding, voortzetting dienstverband 

4. Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd zonder relatiebeding, nieuw dienstverband 

5. Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd met relatiebeding, voortzetting dienstverband 

6. Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd met relatiebeding, nieuw dienstverband 

7. Min/max overeenkomst bepaalde tijd < 6 maanden 

8. Nulurenovereenkomst bepaalde tijd < 6 maanden 

9. Addendum vakbekwaamheid  

 
Overige overeenkomsten 

10. Studieovereenkomst, studie op verzoek werknemer 

11. Studieovereenkomst, studie op verzoek werkgever 
12. Vaststellingsovereenkomst i.v.m. bedrijfseconomische redenen 

13. Vaststellingsovereenkomst i.v.m. functioneren werknemer, wel getuigschrift etc. 

14. Vaststellingsovereenkomst i.v.m. functioneren werknemer, geen getuigschrift etc. 

15. Freelanceovereenkomst 
16. Stageovereenkomst 

17. Schenkingsovereenkomst algemeen 

18. Schenkingsovereenkomst koop woning 

 
Brieven 

19. Brief aanzegging einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 

20. Brief aanzegging voortzetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, zelfde voorwaarden 

21. Brief aanzegging voortzetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, andere voorwaarden 

22. Brief aanzegging omzetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd in 

arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, zelfde voorwaarden 

23. Brief aanzegging omzetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd in 

arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, andere voorwaarden 

 
Overige 

24. Checklist integriteit 
25. ICT-gedragscode 

 


