NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN

1. Rentemiddeling
De minister van Financiën heeft een kamerbrief gestuurd aan de Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB) en het Verbond van Verzekeraars met het verzoek aan de sector om consumenten de optie van
rentemiddeling aan te bieden.
De fiscaaltechnische belemmeringen bij het aanbieden van rentemiddeling zijn weggenomen door het op
7 december gepubliceerde besluit boeterente en rentemiddeling.

2. Betalingsproblemen van hypotheekklanten
Op 17 september 2015 heeft de AFM het rapport "meer aandacht nodig voor betalingsproblemen van
hypotheekklanten" gepubliceerd. Het kabinet heeft een reactie gegeven op dit rapport. Zowel het rapport
van de AFM als de banken zien naar aanleiding van de scores dat er punten zijn voor verbetering in het
omgaan met betalingsproblemen van hypotheekklanten. Het kabinet vindt het van belang dat dit verder
wordt opgepakt.
3. WFT-Examenloket
Zoals u weet hebben wij samen met de andere intermediaire brancheorganisaties een verlenging van de
overgangstermijn tot 1 januari 2017 voor PE-plus kunnen bewerkstelligen. Deze verlenging is mede tot
stand gekomen doordat duizenden examinandi het door ons ingesteld WFT Examenloket hebben
ingevuld.
Het invullen van dit Examenloket blijft onverminderd van belang om de kwaliteit van de examenvragen te
monitoren. Wij verzoeken derhalve iedereen die examens heeft gedaan of nog gaat doen (alsnog) hun
ervaringen te vermelden in het wft-examenloket.
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met Colinda Rosenbrand (06 46 27 34 38 of c.rosenbrand@ovfd.nl).

De OvFD wenst u fijne feestdagen en een succesvol, gezond 2016!
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