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Het CDFD heeft de belanghebbenden de gelegenheid gegeven om commentaar te leveren op het concept-advies InhaalPE-examens. 

 

 

In dit document geeft het CDFD een terugkoppeling op hoofdlijnen op de ontvangen reacties uit de consultatie. Achtereenvolgens 

vindt u een samenvatting/terugkoppeling met betrekking tot: 

- algemene reacties  

- reacties per Beroepskwalificatie 

- reacties vragen consultatie 

 

Het College is alle deelnemers erkentelijk voor hun waardevolle bijdrage.   
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Samenvatting Reacties consultatie  
 

1. Algemene reacties 

 

 

 

Met betrekking tot uitgangspunten  

Onderwerp organisatie reactie 

Inhoud Inhaal-PE examens te veel, te 

detaillistisch en te belastend voor de 

bestaande diplomahouder  

 

Nibe-SVV, Financieel 

College, Adfiz c.s 

College meent dat het vertrouwen in de financiële markt 

hersteld moet worden De eisen zijn wel veranderd. De 

diplomahouder moet laten zien dat hij aan die veranderde 

eisen voldoet. Door het aantal toetstermen te verminderen 

meent het College dat de inhoud verlicht wordt  

Schrappen Bijlage C en Bijlage D. Is 

verwarrend en voegt niets toe. 

Laatstgenoemde bijlage komt niet overeen 

met de officiële regelingen 

 

Nibe-SVV Het College heeft m.b.t. bijlage D van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een klein aantal onjuistheden, doublures  of 

onduidelijkheden te schrappen of te verbeteren. Het was 

bedoeld als hulpmiddel bij het lezen van het document.  Deze 

bijlagen zullen verder geen deel uitmaken van het advies aan 

de minister. Er is voldoende informatie beschikbaar op de 

website van de CDFD over dit onderwerp. 

Diplomahouder wordt meerdere keren 

getoetst op adviesvaardigheden, 

competenties en integriteit. Er zijn dubbele 

eindtermen. 

 

Nibe-SVV, Adfiz c.s De markt is in het verleden geconsulteerd en men wilde geen 

generalistisch profiel maar juist een functiestructuur in de 

bedrijfstak als uitgangspunt. Door het toetsen per 

beroepskwalificatie i.p.v. per module wordt zoveel mogelijk 

geprobeerd doublures te voorkomen. De meeste aanverwante 
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‘kennisgebieden” bevinden zich in een beroepskolom. Die 

worden alleen op het hoogste niveau getoetst. Wil men 

meerdere beroepskwalificaties uit meerdere 

beroepskolommen bezitten, dan zijn de doublures eveneens 

beperkt omdat de vaardigheden, competenties en 

professioneel gedrag afwijkend zijn (dat komt door de 

verschillende context). Maar helemaal te vermijden is het niet 
als men alle of meerdere beroepskolommen wenst te 

doorlopen. Eind- of toetstermen kunnen in meerdere modulen 

voorkomen: dat zijn geen doublures, maar worden in een 

andere context getoetst. 

Combinatie PE/inhaalexamen : vanaf 2011, 

oude actualiteiten 

Financieel College, NCOI, 

Adfiz c.s. 

De actualiteiten worden verzameld door CDFD , 

geconsulteerd en als advies voorgelegd aan Ministerie, waarna 

het een wetgevingstraject ingaat. Dat neemt tijd in beslag. 

CDFD heeft achterhaalde actualiteiten geschrapt. T.z.t. zal er 

nog worden afgestemd met het ministerie hoe dit onderwerp 

beter kan worden uitgewerkt. 

Koppeling vaardigheden en competenties 

oude/ nieuwe kennis sterk afhankelijk van 

wijze van toetsing. 

SEH, Welten Eens. College verwacht dat er sprake zal zijn van een valide 

toetsing. 

Discutabel. Welke (nieuwe) vaardigheden 

beheerst de zittende populatie (en welke 

niet)? 

 

Financieel College In beginsel betreft het de vaardigheden, competenties en 

professioneel gedrag, die de adviseur dient aan te tonen. Dat 

zal niet altijd even goed begrensd/aangegeven kunnen 

worden. Het betreft een inschatting. College baseert zich 

daarbij op de input van de experts, die in de praktijk 

werkzaam zijn en de opmerkingen in deze consultatie 

Gewijzigde percentages in de actualiteiten 

toetsen is weinig zinvol: de onderliggende 

theorie is niet veranderd. Leidt tot dubbele 

toetsing en bovendien niet zinvol. Het wordt 

dan rijtjes opdreunen. 

Adfiz c.s. Eens. College heeft dan ook besloten dergelijke onderwerpen 

in beginsel alleen op te nemen als PE-onderwerp als er sprake 

is van een nieuwe wet, wetswijziging of structuurwijziging. 
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Zorgen over de wijze van toetsen van 

competenties etc. via de computer. 

Opleiders kunnen zo moeilijk opleiden. 

Graag van te voren inzicht hierin 

NCOI, Meeus, FFP, Welten, 

Adfiz c.s,  

Het College zal t.z.t. proefvragen ter beschikking stellen. 

Selectie op pag. 11? Wat wordt daarmee 

bedoeld? 

 

Financieel College  Bedoeld wordt selectie van onderwerpen in het  Inhaal-/PE 

examen 

Er wordt te weinig verwezen in de 

toetstermen naar de AFM leidraden 

Interfin  College heeft juist het nieuwe bouwwerk en de taakstructuur 

afgeleid van de AFM leidraden. Leidraden zijn overigens geen 

wetgeving; zij worden wel in de actualiteiten expliciet 

benoemd. Leidraden zijn handvatten maar als een 

onderneming op een andere manier wenst te handelen hoeft 

dat niet onjuist te zijn. 

Start niveau (bijv. HAVO) definiëren  Interfin Het is wettelijk niet mogelijk om dit als drempelvoorwaarde te 

hanteren, los van het feit of het wenselijk is.  

Actualiteiten worden te breed gesteld: 

gevaar dat onderdelen van het reguliere 

examen en/of vorige PE- periodes daaronder 

ook vallen  

Adfiz c.s. Inperking van de actualiteiten geschiedt via toetstermen en de 

context, waardoor ook het niveau kan worden afgeleid.. Maar 

een abstracte formulering is niet altijd te vermijden. 

 

2. Reacties per Beroepskwalificaties  
 

Adviseur Basis 

Algemene reacties en actualiteiten. 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 
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Professioneel gedrag onevenredig groot 

aandeel in de toetsmatrijs, zou 10% moeten 

zijn. 

Nibe-SVV Het is een principiële keuze. Basis vormt de grondslag voor de overige 

modules. De opbouw met betrekking tot dit onderwerp is zodanig dat in de 

overige modules alleen een stukje extra is toegevoegd. 

Taak 2 zou een groter aandeel moeten hebben: 

50% i.p.v. 40% 

Nibe-SVV Dit heeft te maken met de principiële keuze om professioneel gedrag een 

groter aandeel te geven. 

Waarom aparte inhaalexamen Basis nu de 

module Basis toch verwerkt wordt in de 

inhaalexamens van elke beroepskwalificatie ? 

Alleen voor Zorg in het leven geroepen?  

 

Inhaal-/PE  Basis laten vervallen 

FFP 

 

 

 

Interfin 

Sommige financiële dienstverleners hebben alleen een Basisdiploma en die 

willen (voorlopig) soms ook niet meer dan dat. 

Voor de pdc  elektronisch geld, geldt de Module of beroepskwalificatie Basis 

als enige vakbekwaamheidseis. Daarnaast kiezen financiële dienstverleners er 

vaak voor om alleen de Module Basis te volgen als een soort kennismaking 

met de financiële markt. Vaak wordt er op een later tijdstip toch gekozen om 

verder te gaan met de loopbaan. In de tussentijd heeft men er dan wel belang 

bij om de Basismodule up to date te houden. 

 

Hypotheekvormen, executiewaarde en 

beleggingsinformatie behoort bij specifiekere 

kennis en niet tot de basiskennis. 

 

Meeus Sommige onderwerpen horen bij de basis en sommige in een hogere Module. 

Grenzen zijn niet altijd even scherp te stellen. Moet elke financiële 

dienstverlener kennis dragen van dit onderwerp of is dat overtollige ballast? In 

dit geval meent het College dat van deze begrippen ook kennis genomen moet 

worden in de niet-specialistische modulen. Op basisniveau is die kennis nodig 

ivm de doorverwijsfunctie. 

De gezondheidsverklaring is per 1-1-12 

gewijzigd en is geen actualiteit meer. 

Meeus Eens, wordt geschrapt. 

Nieuwe Autoriteit Consument en Markt wordt 

niet gemeld 

Welten College meent dat deze actualiteit niet zo relevant is voor de financieel 

dienstverlener. 
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AFM richtlijnen over KNVB overnemen Meeus College meent dat dit niet in Basis thuishoort. Het gaat er i.c. om dat financiële 

producten niet alleen basale kenmerken worden afgegeven, maar juist per 

product moet worden bekeken of deze ‘knvb-proof’ zijn. Dat kan alleen op 

productniveau en dus in de hogere modulen.. 

AFM richtlijnen over onderbouwde kortingen 

die verzekeraars mogen geven ontbreekt bij 

actualiteiten 

Meeus College meent dat dit niet in de Basis thuishoort.  

Fiscale wijzigingen 2012 en 2013   

niet relevant meer 

Adfiz c.s.  College meent dat sommige fiscale wijzigingen in het verleden nog steeds van 

invloed kunnen zijn op de huidige situatie of de financieel dienstverlener zal 

moeten kunnen uitleggen aan de klant waarom of, en zo ja  in hoeverre  de 

situatie van nu verschilt van het recente verleden..College geeft in ieder geval 

aan dat wijzingen in tarieven niet meer standaard  tot het onderdeel relevante 

actuele ontwikkelingen behoort. 

Afschaffing levensloop 

Idem en staat bovendien in module Vermogen 

Adfiz c.s Idem. In de module Vermogen wordt het op een hoger niveau getoetst B i.p.v. 

K. 

 

Reacties per toetsterm Module Basis 

 

Nummer Commentaar  Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

1f.37 Nieuwe toetsterm, maar ontbreekt 

in de matrijs. 

Nibe-SVV Is inderdaad nieuw, maar te subtiel geacht om te toetsen. 

1c Te specifieke hypotheekkennis Meeus De toetstermen zelf zijn geen onderdeel van de consultatie, alleen de keuze 
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voor Basis m.b.t. opname daarvan in het InhaalPE examen. In de basis module is het 

belangrijk dat men op dit niveau grondbeginselen kent van alle financiële 

producten ivm de doorverwijsfunctie. 

 

 

 

 

Adviseur Schadeverzekering Particulier 

Algemene reacties en actualiteiten 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

Aandeel risicoanalyse voor zowel zakelijk als 

particulier is gelijk terwijl de belangrijkheid 

tussen deze categorieën wezenlijk verschilt. 

Interfin Het percentage heeft geen betrekking op de importantie van een module, maar 

heeft betrekking op het aandeel in het examen.  

De term klantprofiel hoort niet thuis in 

modulen die niets te maken hebben met 

impactvolle of complexe producten 

Assveka College is het hiermee eens en zal in dergelijke Modulen “klantprofiel” 

vervangen door klantbeeld. 

Verruiming risicoaansprakelijkheid voor de  

ouder 

Welten Het voorstel is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer en dus nog geen 

actualiteit 

Doorbraak om gestolen vaartuigen snel op te 

sporen 

Welten College vindt dit onderwerp minder relevant voor de adviespraktijk 

Onzinnig om per jaar wijzigingen m.b.t. 

basispakket zorg te leren 

Adfiz c.s. College is het i.c. eens en heeft die actualiteit geschrapt 
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Indexatie van de WAM is niet relevant. Adfiz c.s. idem 

 

Adviseur Schadeverzekering Zakelijk 

Algemene reacties en actualiteiten 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

Aandeel risicoanalyse voor zowel zakelijk als 

particulier is gelijk terwijl de belangrijkheid 

tussen deze categorieën wezenlijk verschilt. 

Interfin Het percentage heeft geen betrekking op de importantie van een module, maar 

heeft betrekking op het aandeel in het examen. 

Nieuwe brandregresregeling Welten College vindt dit onderwerp minder relevant voor de adviespraktijk 

Werkgeversaansprakelijkheid en 

schadevergoedingsplicht zijn in vorige PE- 

perioden al uitgebreid behandeld 

Adfiz c.s Correct, maar in de afgelopen periode is opnieuw belangrijke jurisprudentie 

over dit onderwerp gekomen 

Indexatie WAM is niet relevant  Adfiz c.s. College is het i.c. eens.. 

 
Adviseur Inkomen 

Algemene reacties en actualiteiten 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

Lezen van balansen, V&W-rekeningen meer 

van belang voor een ondernemer/DGA en 

minder van belang in een advies naar de 

Meeus College meent dat het voor beide categorieën noodzakelijk is. In de vragen zal 

hiermee rekening worden gehouden. 
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werkgever.  

In de actuele ontwikkelingen wordt toetsterm 

1i.2 vermeld, die komt niet terug in de 

toetsmatrijs. 

NCOI Correct, wordt hersteld 

 

Reactie per toetsterm module Inkomen 

Nummer Commentaar  Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

1a.6 Ten onrechte opgenomen, want is 

oud. 
Adfiz  c.s Eens, wordt geschrapt 

1b.1 idem Adfiz c.s. Correct, maar is gekoppeld aan PE-actualiteiten (zie bijlage  A4) 

1b.6 Te vergaand bij een inventarisatie. 

Past beter onder taak 2 of 3. 

Meeus Bepaalde handelingen komen vaker voor binnen het traject. College kiest 

ervoor om het dan in de eerste taak te plaatsen; je hebt die kennis of 

vaardigheid dan al nodig. Maar natuurlijk hoeft die kennis of vaardigheid niet 

meer gedemonstreerd te worden in de volgende taken. 

1b.7 Ten onrechte opgenomen, want is 

oud. 
Adfiz  c.s Correct, maar wordt wel gekoppeld aan PE-actualiteit. Met name met 

betrekking tot de schadeverzekeringen waarop de PW van toepassing is, leeft 

veel onduidelijkheid. De AFM heeft dan ook een onderzoek gedaan  naar de 

uitvoering hiervan binnen arbeidsongeschiktheidsregelingen 

1d.1 idem Adfiz c.s Correct, maar wordt gekoppeld aan een PE-actualiteit. De 

verantwoordelijkheid van werkgevers  rond ziekte (ZW, de wet BeZaVa) en 

werkloosheid (WW, voorjaarsakkoord) is aan het veranderen. Kennis hiervan 

leidt tot betere beheersbaarheid. 
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1f.9 idem Adfiz  c.s Correct, maar de procedures rond eigen risicodragen zijn veranderd/ gaan per 

1-1-2013 en 1-1-2014 veranderen (wel/geen garantieverklaring ZW, wel/geen 

uitlooprisico op ZW en WGA) en wordt daarom als PE- actualiteit 

aangemerkt. 

1f.11  idem Adfiz c.s Correct, maar is gekoppeld aan PE-actualiteiten (zie bijlage  A4) 

1f.13 idem Adfizc.s idem 

1g.1 idem Adfiz c.s idem 

1g.8 idem Adfiz c.s. Eens, wordt geschrapt 

1g.9 idem Adfiz c.s. idem 

1g.10 idem Adfiz c.s Correct, maar wordt opgenomen als  PE- actualiteit. Wet BeZaVa: er kan 

sprake zijn van ziek/ vast /of flex-personeel bij aanvang van de verzekering. 

Op welke wijze kan deze verplichting van de werkgever (bij keuze ERD ZW) 

worden verzekerd? 

1g.11 idem Adfiz c.s. idem 

1g.12 idem Adfiz c.s. Correct, maar er zijn  nieuwe producten op de markt  gekomen(combi WGA-

hiaat en WIA-excedent) waardoor dit onderwerp actueel is. Ook in relatie tot 

de PW-verplichtingen (1b.7) kan geen uitleg gegeven worden over de dekking 

als de productvorm niet duidelijk is 

1g.13 idem Adfiz c.s. Correct, maar wordt opgenomen als PE-actualiteit m.b.t. AOW. Oude schades 

vallen onder de oude regeling en nieuwe schades onder de hogere AOW 

leeftijd. Dit heeft met de uitkeringsstructuur te maken 
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1g.16 Verschillen tussen gangbare en 

passende arbeid is van belang 

maar ook de toevoeging 

beroepsarbeidsongeschiktheid. 

Ten onrechte opgenomen, want is 

oud 

Meeus 

 

 

Adfiz c.s 

Eens, is opgenomen als PE-actualiteit. Een flexwerker krijgt binnen de ZW na 

een jaar van ziekte te maken met een afwijkend 

arbeidsongeschiktheidscriterium. 

1g.17 Is dit gericht op de toekomst met 

mogelijk privatisering WW? 

Ten onrechte opgenomen, want is 

oud 

Meeus 

 

Adfiz c.s. 

 

 

Eens, wordt geschrapt 

1g.18 Ten onrechte opgenomen, want is 

oud. 
Adfiz c.s. Correct, maar is opgenomen als  PE-actualiteit wet BeZaVa. Er kan sprake 

zijn van ziek vast of flex-personeel bij aanvang van de verzekering, dus bij 

einde van de UWV verzekering. Op welke wijze kan deze verplichting van de 

werkgever (bij keuze ERD ZW) worden verzekerd? Hoe zit de wetgeving op 

dit punt in elkaar?  

1g.19 idem Adfiz c.s. idem 

1g.24 idem Adfiz c.s. idem 

1h.7 Ten onrechte opgenomen, want is 

oud 

Adfiz c.s Correct, maar was gekoppeld aan PE-actualiteiten (zie bijlage  A4), maar 

actualiteit wordt nu geschrapt. 

1h.9 Ten onrechte opgenomen, want is 

oud 

Adfiz c.s. Eens, wordt geschrapt. 

1h.10 idem Adfiz c.s. Idem 
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1i.1 idem Adfiz c.s. Correct: wordt als PE actualiteit  opgenomen m.b.t.  BeZaVa: de structuur van 

de sociale wetgeving rond ZW en WGA gaan per 1-1-2014 drastisch wijzigen 

1i.3  idem Adfiz c.s. idem 

1i.4  idem Adfiz c.s. Idem. Terugkeer naar UWV is ook mogelijk. 

1j.3 idem Adfiz c.s. Correct, maar is gekoppeld aan een PE-actualiteit  

2c.1 Toetsterm komt ook terug bij taak 

2 onder 1d.1 en lijkt daar meer op 

zijn plaats. 

Meeus Plaatsing van de toetstermen valt buiten deze consultatie 

3a.1 Welke expert zou er nog moeten 

worden ingeschakeld? 

 

Ten onrechte opgenomen, want is 

oud  

Meeus 

 

 

Adfiz c.s 

Accountant, arbeidsdeskundige of een overname specialist 

 

 

Correct, wordt als PE-actualiteit opgenomen m.b.t. BeZaVe: bestaande 

verzuimverzekeringen en WGA ERD verzekeringen zullen worden aangepast. 

Wat wil de klant (doelstellingen) 

 

 

Adviseur Consumptief Krediet, 

Algemene reacties en actualiteiten 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

Verlaging maximale advieskosten. Persbericht Nibe-SVV Eens, wordt geschrapt. 
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AFM is niet relevant, behoort niet tot hun taak. 

Waarschuwing omtrent flitskredieten moet 

opgenomen worden. 

Welten De AFM waarschuwt hier herhaaldelijk tegen. Onder andere ook al, samen 

met het NIBUD, op 22 juli 2011. De herhaalde waarschuwing is dus geen 

echte actualiteit en wordt dan ook niet opgenomen. 

 

 

 

Adviseur Vermogen  

Algemene reacties  en actualiteiten 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

1- Kan de TER worden vervangen door  

‘lopende kosten’? 

2- Komt de Essentiele Beleggersinformatie 

aan bod? 

SEH De term lopende kosten is niet bekend in het kader van beleggingskosten. De 

TER vervalt en wordt vervangend door de OCF. In de OCF komt de term 

lopende kosten evenmin aan de orde.  

Essentiële Beleggersinformatie is geen relevante actualiteit 

Actualiteiten Hypotheekrenteaftrek, eigen 

woning en spaarproducten hebben niks met 

vermogen te maken, hoort juist bij Hypothecair 

krediet. 

Meeus College is het niet eens, bij adviezen m.b.t. Vermogen moet ook hiervan een 

inventarisatie gedaan worden. Voor het maken van een vermogensadvies heb 

je deze kennis nodig. Het huis en het hypotheekrecht behoren immers tot het 

vermogen. Ook de aftrekbaarheid van de hypotheekrente is relevant voor 

benodigd inkomen in opbouw en afbouw periode. Ook kennis van de 

bijbehorende spaarproducten is relevant omdat het een onderdeel van het 

totale vermogen betreft. 

Actualiteiten m.b.t. KEW/BEW/SEW moet Welten Alle relevante besluiten, voor zover bekend, behoren tot de actualiteiten. Ook 
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breder een achterhaald besluit kan belangrijk zijn voor de kennis van een adviseur. 

De klant kan immers de klok hebben horen luiden en dan moet  de adviseur 

hem kunnen vertellen waar de klepel hangt 

Hersteladvies beleggingsverzekeringen hoort 

ook hier thuis en niet alleen in HK 

Welten Dat is zeker het geval. Niet elke beleggingsverzekering is gekoppeld aan een 

hypothecaire geldlening. Ook voor deze beleggingsverzekeringen kan een 

hersteladvies relevant zijn. 

In actualiteiten Inkomen staat toetsterm 1h.7: 

deze actualiteit geldt ook voor vermogen. 

 Meeus Deze vallen bij Vermogen onder de actualiteit WMK gezondheidsvragen met 

uiteraard andere toetstermen. 

Belastingplan 2013 onder 4 doet in 2014 niet 

meer ter zake 

Adfiz c.s.  Ook een achterhaalde fiscaliteit kan belangrijk zijn voor de kennis van een 

adviseur.  

Eenmalige opname uit de levensloop is niet 

meer relevant in 2014 en staat bovendien in 

Basis 

Adfiz c.s. Idem,  financieel adviseurs moeten wel kennis  hebben dat dit mogelijk is 

geweest c.q. hier box 3-vermogen uit ontstaan is. Idem voor de fiscaliteit zoals 

een goede interpretatie van de jaaropgave 2013, waarin het belaste deel 

inbegrepen is, maar bijv. geen goed beeld geeft van het jaarinkomen. 

Bovendien wordt er  in de PE niet specifiek de eenmalige opname genoemd 

maar het overgangsrecht levensloop in het algemeen. Het kunnen continueren 

van levensloop tot 2021 maakt hier onderdeel vanuit en is zeker relevante PE 

 

Reacties per toetsterm module Vermogen 

Nummer Commentaar  Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

1b.1 Ten onrechte opgenomen toetsterm oude 

stof 

Adfiz c.s. College is het niet eens, maar het is sowieso een PE toetsterm horend bij 

een actualiteit (zie bijlage A6) 
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1b.2  Niet opgenomen toetstermen; is wel 

nieuw. 

 

Nibe-SVV College meent dat dit in de categorie “te subtiele”wijziging valt. Het 

proces m.b.t. vermogens op- en afbouw is van belang en niet de kennis 

erachter 

1b.3 

 

Niet opgenomen toetstermen; is wel 

nieuw. 

 

Ten onrechte opgenomen: is oud 

Nibe-SVV 

 

Adfiz c.s. 

Is wel opgenomen, is niet nieuw, maar wel een PE-toetsterm gekoppeld 

aan een actualiteit (zie bijlage A6) 

Conclusie is juist, maar het is een PE-toetsterm horend bij een actualiteit 

(zie bijlage A6) 

PE-toetstermen worden wel opgenomen in het inhaal-/PE examen 

1b.4 t/m 

1b.8 

Niet opgenomen toetstermen; is wel 

nieuw. 

 

Nibe-SVV College meent dat dit in de categorie te subtiele wijziging valt.  

1b.9 Ten onrechte opgenomen: is oud Adfiz c.s. Conclusie is juist, maar het is een PE-toetsterm horend bij een actualiteit 

(zie bijlage A6) 

1b.12 Ten onrechte opgenomen: is oud Adfiz c.s. College is het daar niet mee eens. Het betreft beleggingsobjecten: dit 

onderwerp  is niet eerder dan 1 januari 2014 verplicht gesteld voor de 

vermogensadviseur. 

1b.14 Niet opgenomen toetstermen; is wel 

nieuw. 

 

Nibe-SVV College meent dat dit in de categorie te subtiele wijziging valt.  

1c.1  

 

idem Nibe-SVV College meent dat dit in de categorie te subtiele wijziging valt 
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1c.5  

 

idem Nibe-SVV idem 

1d.1 t/m 

1d.4 

 

Ten onrechte opgenomen, want is oud. Nibe-SVV Correct, maar was gekoppeld aan PE-actualiteit. Inmiddels is de 

actualiteit geschrapt. 

1d.21 idem. Adfiz c.s. Er is geen toetsterm 1d.21 

1e.1 

 

idem Nibe-SVV Correct, maar is gekoppeld aan een PE actualiteit 

1f.1 t/m 

1f.9 

 

idem Nibe-SVV Correct, worden geschrapt. 

1g.8 Ten onrechte opgenomen, want is oud. Adfiz c.s. College is het daar niet mee eens. Het betreft beleggingsobjecten: dit 

onderwerp is niet eerder dan 1 januari 2014 verplicht gesteld voor de 

vermogensadviseur. 

1m.1 t/m 

1m.3 

idem Nibe-SVV, 

Adfiz c.s. 

Correct, maar is gekoppeld aan PE-actualiteiten (zie bijlage  A6) 

1m.6 t/m 

1m.7 

 

idem Nibe-SVV, 

Adfiz c.s. 

idem 

1n.3 idem Nibe-SVV, 

Adfiz c.s. 

idem 

2a.5 Zijn tekeningen en grafische Meeus Deze zijn  alleen als voorbeeld genoemd. Het zal zeker niet in alle 
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voorstellingen relevant tijdens het 

schriftelijk communiceren? Is de 

diplomahouder onderlegd om dit te 

kunnen maken? 

gevallen relevant zijn. Als men bovendien op een andere wijze duidelijk 

schriftelijk kan communiceren, is dat ook goed. De toetsterm wordt 

overigens geschrapt. 

2c.1  

 

Niet opgenomen toetsterm is wel nieuw Nibe-SVV College meent dat dit in de categorie te subtiele wijziging valt 

2g.1  

 

idem Nibe-SVV idem 

2i.1  

 

idem Nibe-SVV idem 

2i.2  

 

idem Nibe-SVV idem 

3b.3 Ten onrechte opgenomen, want is oud. Adfiz c.s Correct, maar is gekoppeld aan PE-actualiteit (zie bijlage  A6) 

3c.2  

 

Niet opgenomen toetsterm is wel nieuw Nibe-SVV College meent dat dit in de categorie te subtiele wijziging valt 

3d.1  

 

idem Nibe-SVV idem 

3d.3  

 

idem Nibe-SVV idem 
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Adviseur Hypothecair krediet,  

Algemene reacties en actualiteiten 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

Actualiteit met betrekking tot overgangsrecht 

moet breder 

Welten Deze actualiteit moet - zoals de naam ook zegt- permanent worden gevolgd en 

bijgehouden. Derhalve kan in het document geen limitatieve opsomming 

worden gegeven, want de lijst van actuele onderwerpen wordt in de tijd  

voortdurend aangevuld. Zie in dat verband de recente fiscale besluiten van  

staatssecretaris Weekers en de antwoorden op Tweede Kamervragen van 

minister Blok. 

Er zijn 58 toetstermen benoemd, w.o. 10 

volledig nieuwe. 

Reguliere examen behelst 76 toetstermen, 

waaronder 44 kennisonderdelen. Veel te zwaar. 

Adfiz c.s Correct, er zijn 58  toetstermen, waaronder 17 PE-toetstermen, dit zijn 

allemaal kennistoetstermen.  In de nieuwe opzet is de Module HK aanvullend 

op Vermogen. Een aantal toetstermen dat in beide (oude) Modulen stond, is in 

de nieuwe Module HK geschrapt, vandaar dat de nieuwe Module HK relatief 

minder toetstermen bevat dan de oude:  deze bevatte nl. 204 toetstermen. Het 

aantal inhaalPE toetstermen moet in dit opzicht vergeleken worden met de 

oude module HK niet met de nieuwe Module. Inmiddels zijn er toetstermen 

geschrapt en zijn er nu 45 toetstermen geselecteerd waaronder 9 PE 

toetstermen. 

Onzinnig om nieuwe 

financieringslastpercentages te moeten kennen 

Adfiz c.s. Eens, is geschrapt. 

De gewijzigde bedragen van NHG m.b.t. 2012 

en 2013 leren is niet zinvol 

Adfiz c.s. Eens, de bedragen zijn geschrapt. 
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Vervallen van aftrekbaarheid  van beloning 

voor adviseurs wordt ook al behandeld bij 

vermogen. (1.7b IB) Op die manier wordt het 

2x getoetst. Gaat bovendien om aftrekbaarheid  

bij lijfrente en ao rente: heeft niets met HK te 

maken 

Adfiz c.s. De aan het advies over de geldlening gekoppelde betaalbaarheidsanalyse  heeft 

betrekking op het inkomensrisico van de klant onder andere als gevolg van 

arbeidsongeschiktheid. Ook voor het advies en bemiddeling van de 

betalingsbeschermer AO is het van belang om te weten dat bij een 

geadviseerde AO-verzekering met belaste periodieke 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de adviseursfee niet (meer) aftrekbaar is 

door het schrappen van artikel 1.7b uit de wet IB.  In toetsterm  1g.1 wordt de 

kennis van de betalingsbeschermers beschreven. 

Actualiteiten: gedragstoezicht AFM: welke 

specifieke richtlijnen en adviezen worden 

bedoeld? Die zitten toch al in initiële examens 

en is in de vorige PE-ronde al behandeld? 

Adfiz c.s. Eens, is geschrapt. 

Wat wordt bedoeld met toepassing 

adviesproces klantenbelang centraal? 

Adfiz c.s. Actualiteit is geschrapt. 

 

Reactie per toetsterm module Hypothecair krediet 

Nummer Commentaar  Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

1a.1, 1a.2 Ten onrechte opgenomen, want is 

oud 

Adfiz c.s. Correct, maar is gekoppeld aan PE-actualiteit (zie bijlage  A7) (Fiscaliteiten en 

GHF/NHG) 

1a.4  idem Adfiz c.s. Idem   

1a.5 idem Adfiz c.s. Idem, maar de PE-actualiteit is inmiddels geschrapt. 
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1b.4  idem Adfiz c.s. Idem  

1b.6 idem Adfiz c.s. Bij nader inzien is het College het eens wordt geschrapt. 

1b.9 idem Adfiz c.s. idem 

1c.2  idem Adfiz c.s. Correct, maar was gekoppeld aan PE actualiteit, inmiddels is de actualiteit 

geschrapt 

 

Adviseur Pensioen,  

Algemeen commentaar en actualiteiten 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

Vrijstelling pensioenmodule en alleen 

vermogen toetsen.  

Interfin Dat is in de praktijk ook gebeurd, alleen de actualiteiten  m.b.t. pensioenen 

worden getoetst. Alleen deze toetstermen zijn genoemd in de matrijs. 

Actualiteit m.b.t. ontwikkelingen 

pensioenakkoord breder trekken 

Welten Het zou dan meer worden  dan het wettelijk minimumniveau. College acht het 

i.c. voldoende voor de pensioenadviseur. 

 

Reactie per toetsterm module Pensioen 

Nummer Commentaar  Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

1g.10 Ten onrechte opgenomen, want is 

oud. 
Adfiz c.s. Correct, maar is gekoppeld aan PE-actualiteiten (zie bijlage  A8) 

1h.3 idem Adfiz c.s. idem 
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1j.18 idem Adfiz c.s idem 

2g.1 

 

Ten onrechte niet opgenomen 

toetsterm 

 

 

Nibe-SVV dit is huidige toetsterm 2c.1, dus oud 

2i.1 

 

idem Nibe-SVV dit is de huidige toetsterm 2e.1, dus oud 

2i.2 

 

idem Nibe-SVV dit is  de huidige toetsterm 2e.2, dus oud 

3c.2 

 

idem Nibe-SVV 3c.2 is onbekend. 

3d.1 

 

idem Nibe-SVV dit is huidige toetsterm 3a.7, dus oud 

1m.1 t/m 

1m.3,  

Voegt niets toe Nibe-SVV Deze toetstermen hebben betrekking op PE vermogen; alle adviseurs pensioen 

moeten wel de PE van vermogen doen. 

1m.6,  en 

1m.7 

idem Nibe-SVV Idem 

 

1n.3 idem Nibe-SVV idem 
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Volmacht Algemeen 

Algemeen commentaar 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

Ontbreken vermelding adviseursdiploma’s 

Volmacht Schade resp. Volmacht Leven 

Nibe-SVV  Correct. 

 

 

Volmacht Schade Extra 

Algemeen commentaar 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

Volmacht Schade Extra schrappen en de 

noodzakelijke onderdelen overhevelen.  

 

 

Adfiz c.s en 

Nibe-SVV 

Over dit onderwerp zal het CDFD met een aantal marktpartijen van gedachten 

wisselen en hierover het ministerie separaat berichten. 

Bezwaar samenvoeging van onderdelen; het is 

te omvangrijk om in 1 keer te toetsen. 

 

Nibe-SVV Deelexaminering  maakt geen deel meer uit van de nieuwe systematiek, maar 

mogelijk heeft de uitkomst van de bespreking m.b.t. het voorgaande hier nog 

invloed op. 
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Benaming zorgt voor verwarring bij 

onderdelen die niets met volmacht te maken 

hebben. 

Adfiz c.s. Benamingen hebben een historische achtergrond. Formeel bestaat alleen de 

Module Volmacht. Op verzoek van de markt heeft het CDFD in 2007 de 

gelegenheid geboden om de examens in deelexamens op te splitsen omdat de 

markt vond dat  het halen van deze Module in 1x te bezwaarlijk zou zijn. Bij 

de splitsing  in deelmodulen is aangesloten bij de benamingen in de 

toetsmatrijzen in de Regeling vaststelling examens financiële dienstverlening. 

Dat was destijds een logische keuze. Om nu de benamingen te wijzigen zou 

mogelijk nog meer nodeloze verwarring opleveren in het toch al zo 

ingewikkelde vakbekwaamheidsbouwwerk. Uiteindelijk gaat het om de 

inhoud.  

Adviesvaardigheden opnemen in deze module 

is niet nodig 

Adfiz c.s. Het CDFD meent dat er wel vaardigheden in de Module zijn opgenomen, maar 

geen adviesvaardigheden. 

 

 

3. REACTIES VRAGEN CONSULTATIE 
 

Naam 

organisatie 

Vraag 1 

Bent u het eens met 

de uitgangspunten 

die geleid hebben tot 

de selectie van de 

toetstermen? 

Vraag 2 

Bent u het eens 

met de 

toetsmatrijzen? 

Vraag 3 

Hebt u nog 

commentaar op de 

actualiteiten? 

Vraag 4 

Zijn de 

actualiteiten 

relevant genoeg? 

Vraag 5 

Mist u bepaalde 

onderwerpen in de 

actualiteiten? 

FFP Examinering per  In de toekomst Idem vraag 3.  
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beroepskwalificatie 

i.p.v. per module is 

efficient, evenals de 

combinatie met PE. 

Vaardigheden en 

competenties alleen 

binnen de topmodule 

toetsten is eveneens 

efficient. 

Bij uitgangspunten 2 

en 3 ontbreekt een 

duidelijke definitie 

voor de koppeling 

van bestaande 

toetstermen aan een 

PE-actualiteit. Bij 

uitgangspunt 5 is het 

FFP niet duidelijk 

welke nieuwe  

toetstermen bekend 

en algemeen beheerst 

worden geacht.  

onderzoeken of de 

doorlooptijd van het 

opnemen en 

aftoetsten van PE-

actualiteiten verkort 

kan worden. 

Welten Theoretisch prima, 

maar zet vraagtekens 

bij praktische 

haalbaarheid van het 

Nee, men wordt 

zo meerdere 

malen getoetst 

over hetzelfde 

Nee, actualiteiten 

zijn  niet actueel. 

Ziet graag een 

bredere scope van 

Idem -Basis: de nieuwe Autoriteit 

Consument & Markt. 

-Consumptief krediet: 

waarschuwing omtrent 

flitskredieten. 
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toetsen van 

vaardigheden en 

competenties. 

onderwerp PE-examinering. -Vermogen: maak de actualiteit 

met betrekking tot 

overgangsrecht 

KEW/BEW/SEW 

Breder. Hersteladvies 

beleggingsverzekeringen komt 

wel voor bij HK maar niet bij 
vermogen, 

lijkt ons ook voor die module 

waardevol. 

- Hypothecair Krediet: maak de 

actualiteit met betrekking tot 

overgangsrecht 

hypotheekrenteaftrek breder. 

- Schade particulier: 

Verruiming 

risicoaansprakelijkheid voor 

ouder en de doorbraak 

om gestolen vaartuigen snel op 

te sporen. 

- Schade zakelijk: de nieuwe 

brandregresregeling. 

-Pensioenen: maak de 

actualiteit met betrekking tot 

ontwikkelingen 

pensioenakkoord 

Breder. Het pensioen van de 

DGA en de gevolgen van 

dividend uitkeren is ook een 

onderwerp wat we missen bij 
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de actualiteiten. 

NCOI Ja, is logisch  Fiscale wijzigingen 

en andere 

wijzigingen  per 1-1-

14 ook opnemen. 

Wijzigingen van 

2012 niet relevant  

(genoeg) voor 

2015. 

Basis: oprichting Europese 

toezichthouders 

 

 

 

4. OVERIG/DIVERSEN 

 

Onderwerp Reactie van Aard van reactie en terugkoppeling 

 

Tabel op themapagina Vakbekwaamheid na 

2013 is niet juist dan wel verwarrend 

Financieel 

College 

Onderwerp valt buiten de consultatie. De tabel is niet bedoeld als een 

gelijkstellingstabel. Het is in feite bedoeld als simpel overzicht van diploma’s 

van voor 1 januari 2014 en na 1 januari 2014. Het zal worden aangepast. 

Zorgen over Module Zorg: het is te kort dag 

om op tijd goed materiaal op te leveren 

NCOI Inmiddels is deze Module gepubliceerd. 

CDFD zou in de toekomst permanent centraal 

relevante actuele ontwikkelingen moeten 

melden  

NCOI Het CDFD en het ministerie zullen zich daarover in de toekomst beraden. 

Regeling inwisselactie m.b.t. overleggen van 

originele/gewaarmerkte kopieën. 

 

Nibe-SVV  Onderwerp valt buiten deze consultatie. Binnenkort zal over de inwisselactie 

een memo of een nieuwsbericht worden gepubliceerd. 
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De nieuwe toetssystematiek is een verarming 

dan wel niet de juiste methodiek om bepaalde 

eind/toetstermen af te toetsen 

Financieel 

College, FFP, 

Meeus, 

Welten  

De keuze voor de toetssytematiek is al eerder genomen en maakt geen deel 

meer uit van deze consultatie. 

Grote behoefte aan meer communicatie van 

CDFD over het nieuwe 

vakbekwaamheidsbouwwerk. CDFD moet 

maatwerk leveren, moet individuele vragen 

beantwoorden en helpdeskfunctie bekleden 

FFP CDFD is daar in juni mee begonnen en ook de AFM zal over dat onderwerp 

communiceren. 

CDFD heeft al in een eerder stadium de voornemens bekend gemaakt via de 

bijeenkomsten met de exameninstituten en de opleidingsinstituten 

Doelgroep van het CDFD zijn de exameninstituten en de opleidingsinstituten, 

niet de individuele diplomahouders. CDFD communiceert getrapt via deze 

organisaties. Het is met name hun taak en om de individuele diplomahouder 

(in spe) te informeren en op maat te adviseren, dat behoort niet tot de taak van 

het CDFD. Daarnaast hebben juist de marktpartijen een taak om hun leden 

voor te lichten. 

Opmerking van CDFD dat opleiders 

lesmateriaal moeten ontwikkelen dat passend 

is, is vreemd. Hoort immers niet tot de taak 

van het College. 

 

Financieel 

College 

Correct.  

Graag proefexamens verstrekken, de matrijzen 

zijn te abstract 
FFP, Interfin CDFD zal t.z.t. voorbeeldvragen ter beschikking stellen, maar doelgroep van 

het CDFD zijn de exameninstituten en de opleidingsinstituten, niet de 

individuele diplomahouders. CDFD communiceert getrapt via deze 

organisaties. Het is met name hun taak om de individuele diplomahouder (in 

spe) te informeren en op maat te adviseren,  

Gedrag van financieel dienstverlener smart 

formuleren 
Interfin De formulering van de eind- en toetstermen vallen buiten deze consultatie: 
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daarvoor was de consultatie van vorig jaar juni bedoeld. 

Gebruik de normale Bloom-taxonomie Interfin De wetgever had voor het vakbekwaamheidsbouwwerk al een mengvorm van 

Bloom-Romizovski gebruikt. Inderdaad heeft het college niet de gebruikelijke 

taxonomie gevolgd, maar meent dat de taxonomie als een hulpmiddel moet 

worden gezien. In een de vorige consultatie is de betekenis van de 

gehanteerde taxonomieën uitgelegd. Zowel bij consultatie van de Wft- 

pensioenverzekeringen en de vorige consultatie is daarop geen commentaar 

geweest en bij afname van de pensioenmodule is CDFD niet gebleken dat de 

taxonomie problemen heeft opgeleverd. 

Vrijstelling van vermogen in de module 

Hypotheken als competenties zijn getoetst in 

de Module Pensioenen in het nieuwe systeem 

Interfin Als men meent dat men bepaalde zaken al voldoende beheerst kan men d.m.v. 

EVC een Wft-diploma verwerven. Daar wordt rekening gehouden met eerder 

opgedane ervaringen en reeds behaalde diploma’s. 

Heeft weinig vertrouwen in het CDFD in het 

algemeen; in de Tweede Kamer is een petitie 

tegen de stelselwijziging in behandeling; 

reactie geldt alleen als de Tweede Kamer niet 

ingaat op de voorstellen uit de petitie. Is 

overigens niet tegen een inhaalprogramma, 

maar wel tegen een inhaalexamen voor de 

zittende beroepsgroep. 

Adfiz cs Het systeem zelf is geen onderwerp van de consultatie 

Twijfelt sterk of een centrale itembank wel 

zoveel items ter beschikking kan stellen: moet 

minimaal 5 tot maximaal 10 x het aantal 

deelnemers zijn 

Adfiz c.s.,  De inrichting van de centrale itembank is geen onderwerp van deze 

consultatie. 

Voorstel is aan Eiopa voorgelegd: we lopen 

voorop m.b.t. vakbekwaamheid en PE. Eiopa 

zal t.z.t. voorstellen doen voor meer 

harmonisatie op dit punt in de lidstaten. 

Adfiz c.s. EIOPA heeft momenteel twee openbare raadplegingen uitstaan over goede 

praktijkverslagen op het gebied van consumentenbescherming: een goede 

praktijkrapport over vergelijkende websites, met de bedoeling de markt van de 
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online vergelijkingen transparanter en eenvoudiger te maken (Report on 

comparison websites) en een best practices rapport over de kennis en 

vaardigheden die een verzekeringstussenpersoon moet bezitten. Het laatste 

rapport is gericht op het bevorderen van een grotere convergentie van het 

toezicht op het gebied van de opleidingsnormen (zie bijlage Report on 

knowledge & ability). Beide rapporten zijn een aanvulling in het kader van de 

geplande herschikking van de bestaande verzekeringstussenpersonenrichtlijn 

("IMD 2"). De consultatie loop tot 23 september a.s.  

Bezwaar tegen aparte eindtermen professioneel 

gedrag; loopt Europees gezien ook uit de pas 
Adfiz c.s. De eindtermen zijn geen onderwerp van deze consultatie. 

Meer vrijstellingen gewenst voor de zittende 

beroepsgroep resp. vrijstellingen? 
Adfiz c.s,  Dit onderwerp valt buiten de consultatie, maar College hoopt een bijdrage te 

hebben geleverd aan de lastenverlichting voor de zittende beroepsgroep. 

Afschaffen Inhaal-/PE-examens en verplichte 

toetsing van via centrale itembank; graag PE- 

punten 

Adfiz c.s. Dit onderwerp valt buiten de consultatie. 
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Bijl.1 Overzicht deelnemers schriftelijke consultatie  

 

 

1. Adfiz, CFD, NvF, NvGA, OvFD (Adfiz c.s.) 

2. AssVeKa  

3. FFP 

4. Financieel College 

5. Interfin 

6.  Nibe-SVV  

7.  NCOI  

8. SEH 

9. Unirobe Meeus Groep  

10. Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling  

 

 


