
 
 

 

  
 

 

Markt kan niet uit de voeten met vakbekwaamheids-
bouwwerk en verplichte PE- en inhaalexamen 

Partijen roepen de politiek op te kijken naar de alternatieven 

en verbeteringen die door de markt zijn voorgesteld 

Bijna alle brancheorganisties en andere belanghebbenden hebben negatief gereageerd 

op  de voorstellen van de CDFD voor de herziening van het vakbekwaamheidsbouwwerk, 

de beoogde eind- en toetstermen en de verplichte examinering van PE en 

inhaalprogramma‟s. De recente aanpassingen van de vakbekwaamheidsregels sluiten 

onvoldoende aan op de beroepspraktijk. De kwaliteit van het bouwwerk staat of valt 

uiteindelijk met de kwaliteit van de modulestructuur en de daarbij geformuleerde eind- 

en toetstermen. En juist hierop schieten de voorstellen tekort. Diverse marktpartijen 

hebben voorgesteld een alternatief uit te werken. Van dit aanbod heeft zowel het CDFD 
als het ministerie geen gebruik gemaakt.  

In een gesprek met de vaste Kamercommissie voor Financiën hebben we onze bezwaren 

nogmaals toegelicht en verzocht om het bouwwerk op essentiële punten aan te passen.  

CFD heeft haar contra expertiserapporten overhandigd en Adfiz heeft mede namens de 

NVGA, NVF en de OvFD de gezamenlijk opgestelde consultatiereactie nogmaals 

aangeboden. Ook de lopende marktbrede petitie tegen het verplichte PE- en 

inhaalexamen is onder de aandacht gebracht. Wij nemen op deze wijze collectief afstand 

van de PE-herinrichtingsplannen m.b.t. het voorgenomen PE-inhaalexamen en periodieke 
PE-examens.  

We hebben de Minister van Financiën en de leden van de Tweede Kamer opgeroepen om 

voor de geplande inwerking treding  in  2014 de regelgeving over het „inhaalexamen‟ en 

een „PE-examen‟ alsnog ongedaan te maken. In plaats hiervan ligt het voor de hand dat 

er één verplicht (inhaal)programma op adviesvaardigheden en integriteit moet worden 

bijgewoond om de aansluiting bij de nieuwe vakbekwaamheidseisen te realiseren.  En 

dat er voor permanente educatie een rechtvaardige PE-regeling wordt ingevoerd naar 

voorbeeld van andere kennisintensieve beroepen.  

Ondertussen kan de PE-petitie nog steeds worden ondertekend. De organisaties roepen 

adviseurs op om vooral ook hun medewerkers te vragen de petitie te ondertekenen. De 

petitie was maandagochtend ruim 6.000 keer ondertekend. 

De bezwaren raken de kern van het bouwwerk. Er zijn dus forse aanpassingen nodig om 

te komen tot een bouwwerk dat wel door de markt wordt gedragen en wel bijdraagt aan 

verdere professionalisering van de branche. Wij hebben nogmaals aangeboden om als 
branche ook zelf actief bij te dragen aan de verbetering van de huidige regelgeving. 

Bijlage: 

 Reactie Consultatiedocument “Herzienning Wft-vakbekwaamheidstructuur: eind- 

en toetstermen” (gezamenlijke reactie van Adfiz, OvFD, NVF en NVGA) 

 Expertiserapporten (opgesteld in opdracht van CFD) 

 


