
 

 

 

BASIS OPLEIDING TRUST OFFICER I (BOTO I) 

Holland Quaestor heeft de Basisopleiding 1 (BOTO) van Booij Bikkers Academy ‘erkenning’ toegekend.  

Voor wie?  

Deze basisopleiding is bedoeld voor beginnende trust officers.  

Welke voorkennis is vereist?  

De deelnemers kunnen een juridische, fiscale of een financiële achtergrond hebben. Het liefst op academisch of 

HBO-niveau.  

Locatie: Booij Bikkers Academy, Nieuwe Gracht 124 Haarlem. 

Tijdstip: van 13:00 tot 17:30 uur 

Prijs: € 1.950,- excl. BTW 

Docenten: mr. dr. J.Arnaud Booij en mr. T. van Wijngaarden voor het onderdeel jaarrekeningenrecht.  

Opzet opleiding 

De opleiding biedt in 8 bijeenkomsten van 4 lesuren een overzicht van alle belangrijke juridische, fiscale en 

compliance-regelgeving waar een medewerker van een trustkantoor kennis van dient te hebben. 

Het doel van de basisopleiding is om de medewerker van het trustkantoor een goed inzicht te geven in de 

belangrijkste werkzaamheden van een trustkantoor en de regelgeving die van toepassing is. Na de opleiding en 

de toets (MC + enkele open vragen) heeft de deelnemer een goed beeld van de werkzaamheden binnen een 

trustkantoor en de taak van het trustkantoor binnen de geldende wet- en regelgeving. 

Data woensdag 28 augustus 2019:  

Wat is een trustkantoor, het speelveld, de wetgeving, integriteit en eigen 

verantwoordelijkheid. 

woensdag 4 september 2019:  

Entiteiten (civiel/fiscaal); oprichting; WTT/WWFT, cliëntenonderzoek, transactiemonitoring. 

woensdag 18 september 2019: 

Fiscale terminologie I, deelnemingsvrijstelling, renteaftrek, fiscale eenheid, aanmerkelijk 

belang, transferpricing. 

woensdag 25 september 2019: 

Taken en verantwoordelijkheden van bestuurders, aansprakelijkheid. 

woensdag 2 oktober 2019: 

Veel voorkomende structuren en transacties, ongebruikelijke transacties, witwassen, WWFT. 

woensdag 9 oktober 2019: 

 Jaarrekeningenrecht. 

woensdag 16 oktober 2019: 

BEPS, informatie-uitwisseling, aggressive tax planning, substance. 

woensdag 23 oktober 2019: 

 Onderzoek DNB/Belastingdienst/FIOD, relatie met DNB en Belastingdienst. 

Toets  woensdag 6 november 2019 van 10:00 – 12:00 uur (MC + open vragen) 

 

Inzage en nabespreking toets: woensdag 20 november 2019 van 10:00 – 11:00 uur 

Hertoets woensdag 4 december 2019 van 10:00 – 12:00 uur 

Aanmelden: Per e-mail: academy@booijbikkers.nl 

Indien ten minste één van de deelnemers Engelstalig is, zal de opleiding geheel in het Engels worden gegeven. 
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