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1. Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk
gepubliceerd
Onlangs is het Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk gepubliceerd in de Staatscourant. Dit
betekent dat de volgende aanpassingen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft (BGfo) met ingang van 1 april 2019 van toepassing zijn.

De beroepskwalificatie Adviseur bij de Wft-module Basis vervalt per 1 april 2019.
Houders van het diploma Adviseur Basis hoeven geen PE-examen Adviseur Basis meer te
behalen. Voortaan kan alleen nog een certificaat van de module Basis worden behaald.
Deze maakt deel uit van alle beroepskwalificaties met uitzondering van adviseur
Zorgverzekering. In alle Wft-examens worden klantmedewerkers die geen adviseur zijn,
aangeduid met klantmedewerker Basis.
De Adviseur Hypothecair krediet mag vanaf 1 april 2019 ook adviseren over consumptieve
kredieten. De Adviseur Hypothecair krediet die ook Adviseur Consumptief krediet is hoeft
alleen nog maar het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet te behalen. De adviseur die
hiervoor kiest moet er wel mee rekening houden dat hij, indien hij in de toekomst alleen
over consumptieve kredieten wil adviseren, ofwel het PE-examen Adviseur Hypothecair
krediet moet blijven doen, of het Bijzonder Examen Adviseur Consumptief krediet moet
behalen.
Het onderwerp doorbeleggen bij expiratie-uitkering wordt per 1 april 2019 overgeheveld
van de module Vermogen naar de module Pensioen. Het onderwerp blijft tot op zekere
hoogte wel in de module Vermogen bestaan. De Adviseur Vermogen kan daarmee nog
steeds te maken krijgen bij individuele pensioenopbouw (derdepijlersituaties) en moet
voldoende over het onderwerp weten om te kunnen doorverwijzen. Hij mag hier echter
geen advies meer over geven.
Ten slotte zullen kredietverzekeringen worden ondergebracht in de Vrijstellingsregeling. Dit
gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2018, de datum waarop de Wet
implementatie richtlijn verzekeringsdistributie in werking is getreden.

2. Consultatie wijziging eind- en toetstermen 
De OvFD heeft samen met Adfiz en het CFD gereageerd op de consultatie van de Wijziging
Regeling eind- en toetstermen examens financiële dienstverleners Wft. 

Een adviserend klantmedewerker in de zin van de Wft kan zijn adviesbevoegdheid verliezen als
hij niet tijdig voldoet aan de verplichting om het PE-examen succesvol af te leggen voor een
bepaalde beroepskwalificatie. Door het met goed gevolg afleggen van een zgn. bijzonder
examen, herleeft deze bevoegdheid. 

Bijzonder PE-examen beperken tot gemiste PE-actualiteiten
Wij vinden dat het bijzonder PE-examen beperkt moet blijven tot examinering over gemiste PE-
actualiteiten; dus examenvragen die zien op actualiteiten vanaf het laatst behaalde PE-examen
van de persoon in kwestie. Wij hebben vastgestel dat de eind- en toetstermen die in het
consultatiedocument worden voorgesteld niet aan dit uitgangspunt voldoen. 

PE-examens niet van toegevoegde
Wij geven in deze consultatie ook opnieuw aan dat de PE-examens oude en eerder getoetste
vakbekwaamheid toetsen. Daarmee zijn het in feite herexamens, die de tijd en motivatie
frustreren om op een hoog niveau bezig te zijn met de eigen vakbekwame ontwikkeling en
professionalisering van de beroepsgroep als geheel. Wij bepleiten daarom onverminderd een
vakbekwaamheidsbouwwerk dat wél inspireert, uitdaagt en motiveert om met PE op een hoog en
betekenisvol niveau bezig te zijn. 

De volledige reactie vindt u hier. Heeft u vragen over de wijzigingen op het gebied van
vakbekwaamheid neem dan contact op (c.rosenbrand@ovfd.nl / 06-46273438). 

3. OvFD in de pers
Hieronder vindt u een interview dat Colinda Rosenbrand heeft gegeven voor het blad Vastgoed en
een column voor de VVP. 
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