Aan de stakeholders van
Wealth Management Partners NV

Ons kenmerk

Datum

Contactpersoon

AD/KH-19.037

31 januari 2019

A.A. van Dedem

Onderwerp

Pagina(s)

E-mail

Richtlijn 3402 Type 2-verklaring 2018

1

albertvandedem@wmp.nl

Geachte lezer,
Wealth Management Partners NV hecht veel belang aan de interne beheersmaatregelen die wij in het
kader van onze dienstverlening hebben opgezet om de kwaliteit van onze dienstverlening aan u op
een hoog peil te houden. Deze brief gaat over de jaarlijkse controle op de naleving hiervan.
Over 2018 is WMP Richtlijn 3402 Type 2 gecertificeerd
Om de kwaliteit van de uitvoering van onze dienstverlening te kunnen meten, stellen wij j aarlijks een
zogeheten Service Organisatie Control rapport op. Het rapport wordt conform de hoogstaande
Richtlijn 3402 beschreven. Doel hiervan is dat alle processen die WMP bij haar dienstverlening aan u
uitvoert en de daarbij door ons gehanteerde interne beheers- of controlemaatregelen, beschreven
zijn. Het betreft met name de dienstverlening vermogensbeheer en vermogensregie. De werking van
de interne beheersmaatregelen dient vervolgens door een onafhankelijke, externe auditor 'controleerbaar' te zijn. Dit is mogelijk doordat wij het rapport opstellen conform genoemde richtlijn, welke door
accountants internationaal als norm wordt beschouwd. De auditor stelt vervolgens, onder meer aan
de hand van steekproeven, vast of de interne beheersmaatregelen goed werken en geeft daar een
verklaring over af. Deze toetsing bevestigt met een redelijke mate van zekerheid dat de interne
beheersingsdoelstellingen die in de beschrijving staan vermeld worden bereikt. Graag informeren wij
u dat wij over 2018 van BDO Audit & Assurance BV voor het 10 e achtereenvolgende jaar op rij een
bijbehorende Richtlijn 3402 Type 2-verklaring hebben ontvangen.
Wat is het voordeel van een Richtlijn 3402 Type 2 verklaring voor u?
Richtlijn 3402 is de internationale standaard voor (de beheersing van) uitbesteding, zoals het
uitbesteden van het vermogensbeheer aan en rapporteren over vermogens door WMP. In
aanbestedingstrajecten wordt steeds vaker een Richtlijn 3402-certificering als vereiste gesteld.
Daarnaast zal uw accountant in zijn controle op deze rapportage kunnen 'steunen'.
Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn. Mocht u een relatie van WMP zijn en het rapport
willen inzien, dan kunt u daartoe een verzoek indienen bij uw beheerder.
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