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Stap 1 
Bepaal per product/dienstcombinatie (PDC) de 
feitelijk leidinggevende(n). 

Stap 2
Controleer of de feitelijk leidinggevende voldoet 
aan de geldende vakbekwaamheidseisen. Voor 
meer informatie over deze stap klik hier.

Stap 3
Bepaal per feitelijk leidinggevende aan welke PE-
eisen zij moet voldoen. Elke feitelijk leidinggevende 
dient de PE-Basismodule te behalen. Daarnaast 
moet de feitelijk leidinggevende de PE-program-
ma’s volgen voor de PDC’s waarvoor zij feitelijk 
leidinggevende is. 

Stap 4
Ga na of alle feitelijk leidinggevenden inderdaad 
vóór 27 december 2009 aan de PE-eisen voldoen. 
Anders vervalt de geldigheid van het diploma van 
de feitelijk leidinggevende(n). 

Leg stap 1 t/m 4 vast. U kunt hiervoor het voorbeeld van 
de AFM gebruiken. 

Per PDC dient ten minste één feitelijk leidinggevende 
over de juiste diploma’s te beschikken. Is dit niet het 
geval dan voldoet uw onderneming niet meer aan de 
vakbekwaamheidseisen. U dient de (deel)vergunning in 
te laten trekken en de activiteiten af te wikkelen. Hier-
voor heeft de AFM een formulier beschikbaar.

Tip: voor hypothecair krediet, levensverzekeringen, 
volmacht leven/schade en het Nationaal Regime kan 
overlap bestaan in de PE-diploma’s. Dit geldt ook voor 
Wft-diploma’s die behaald zijn na 1 juni 2008. Voor meer 
informatie over deze overlap en voorbeelden klik hier.

U kunt voor PE-programma’s terecht bij meerdere exa-
meninstituten en opleidingsinstituten. 
Klik hier voor een overzicht. 

Vraag uw feitelijk leidinggevende(n) om een afschrift 
van de PE-certificaten en bewaar een kopie hiervan in de 
personeelsdossiers. 

Het schema is een vereenvoudigde weergave van het 
wettelijk kader. Vanwege de eenvoud zijn niet alle uit-
zonderingen opgenomen. Wij raden u aan het schema 
samen met het wettelijk kader te lezen.

Samengevat
Per PDC moet ten minste één feitelijk leidinggevende voldoen aan de PE-eisen. Het benodigd aantal feitelijk leidinggevenden 
is afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie en de wijze waarop de bedrijfsvoering is ingericht. Indien uw organisa-
tie op 27 december 2009 niet voldoet aan de PE-eisen dan voldoet u niet meer aan de vakbekwaamheidseisen. U dient dan de 
(deel)vergunning in te laten trekken en de activiteiten af te wikkelen. Hiervoor heeft de AFM een formulier beschikbaar.

Permanente Educatie (PE) 2008-2009
Als financieel dienstverlener moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Dit is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).  
Daarnaast moet u er ook voor zorgen dat uw kennis op peil blijft; hiervoor is per 1 juni 2008 het volgen van een Permanent Educatie 
(‘PE’) programma verplicht geworden. Voor de periode 2008-2009 moet u het PE-programma vóór 27 december 2009 succesvol te 
hebben afgerond. Anders vervalt de geldigheid van uw diploma.

http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?DocumentId=12317
http://www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/PE_VB_Vakbekwaamheid_feitelijk_leidinggevende.pdf
http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?folderid=1098&downloadid=11598
http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?DocumentId=12318
http://www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/PE_Lijst_exameninstituten_opleidingsinstituten.pdf
http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?folderid=1098&downloadid=11598

