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bekwaamheidsbouwwerk, een piramide: de
basis wordt gevormd door het WFT-kader,
daarboven staat de Erkend Financieel
Adviseur en aan de top de gecertificeerd
financieel planner van de FFP.

Rest nog een laatste vraag: bestaat voor
andere organisaties de mogelijkheid zich nu
of later aan te sluiten bij het samenwer-
kingsverband van SEH en FFP? Wat mij
betreft staat de deur voor andere registers
wijd open. Ik hoop van harte dat zij deze uit-
nodiging willen aanvaarden.

Het zou mooi zijn als er straks een breed
samenwerkingsverband van keurmerken
ontstaat. Een koepel waarin de krachten
worden gebundeld van hoog gekwalificeer-
de en klantvaardige financieel adviseurs. Een
prachtige droom die, als het een beetje mee-
zit, werkelijkheid kan worden. Dat zou winst
zijn, wat mij betreft. Voor zowel alle keur-
merken, als de consument.

Marc van Poeteren
Voorzitter Vereniging FFP

C O L U M N

Met de voorgenomen samenwerking van de keurmerk-

organisaties SEH en FFP is een eerste stap gezet op weg naar een

krachtenbundeling in de markt voor financieel advies. Met

onze intentieverklaring hebben wij ons immers uitgesproken

voor samenwerking op belangrijke dossiers op het gebied van

deskundigheid, (klant)vaardigheden, integriteit, advies en 

certificering. Beide labels willen daarin intensiever gaan

optrekken en zo veel mogelijk een gemeenschappelijk stand-

punt uitdragen.
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DROOM
De voorgenomen samenwerking tussen FFP
en SEH is wat mij betreft een logisch gevolg
van de (actuele) ontwikkelingen. Zo dringt
het provisieverbod productgericht adviseren
naar de achtergrond en komt er veel meer
aandacht voor integraal, klantgericht advies.
Dit bracht de SEH er onder meer toe een
omvangrijk upgradeprogramma aan te 
kondigen om de ruim 12.000 aangesloten
hypotheekadviseurs zo snel mogelijk te 
hervormen tot breed adviserende financiële
dienstverleners, te weten: Erkend Financieel
Adviseurs.

Voor de FFP was dat -in relatie tot haar eigen
RFA-initiatief- een belangrijk signaal. In hoe-
verre heeft een zelfstandige positionering en
profilering van het door ons in 2012 opge-
richte Register Financieel Adviseur (RFA) ook
op langere termijn voldoende houdbaar-
heid? Kan samenvoeging niet tot een beter
resultaat leiden? Waar is de klant het meest
bij gebaat? Het antwoord is integratie van
SEH en RFA tot een nieuw te vormen
Stichting Register Erkend Financieel Adviseur
(REFA). Hiermee ontstaat een duidelijk vak-



Het vertrouwen in de financiële wereld staat ernstig
ter discussie, sectorbreed. “Ook financiële planners
hebben last van de Libor-affaire, al speelt die zich in
een heel andere hoek af”, stelt Dirk Schoenmaker. “Dit
raakt iedereen.” De nieuwe voorman van DSI wil daar-
om de normen voor integriteit verhogen én verbreden
naar alle sectoren binnen de financiële wereld. Ethiek
via firewalls, virusscans en een delete-knop.

ETHIEK
D S I  w i l  é é n  i n st i t u u t  vo o r  g e d r ag s n o r m e n  i n  f i n a n c i ë l e  s e c to r

I N T E R V I E W

DSI werd in 1999 opgericht onder de naam Dutch
Securities Institute. Een reeks incidenten binnen de
wereld van effecten vormde de aanleiding. Om het ver-
trouwen in met name de Amsterdamse effectenbeurs te
behouden en waar nodig te herstellen, werd een open-
baar register voor beleggingsadviseurs, effectenhandela-
ren en vermogensbeheerders noodzakelijk geacht. Daarin
staan namen van functionarissen die aantoonbaar des-
kundig en integer zijn en een gedragscode hebben onder-
tekend. Aan die code is tuchtrecht gekoppeld. Over-
treding kan - in de zwaarste gevallen - leiden tot verwij-
dering uit het register; jaarlijks zijn er één à twee door-
halingen.
Het openlijk schrappen uit het register vindt Dirk Schoen-
maker, sinds 1 september voorzitter van DSI, van essen-
tieel belang. “Je moet stevig kunnen optreden. Zonder 
bijtende tanden heeft zelfregulering geen enkele zin”, is
zijn overtuiging. In de strenge normen en handhaving zit

ook de crux van het slagen van DSI, vindt hij. “Een sector
moet zelf z’n straat willen schoonvegen en dat niet over-
laten aan justitie of toezichthouders.”

Mislukt?
Ondanks alle inspanningen moest DSI eerder dit jaar 
concluderen dat er meer tuchtzaken worden behandeld
en de incidenten ernstiger worden. De aanwezigheid van
DSI lijkt dus geen positief effect te hebben op de inte-
griteit in de beleggingswereld. Schoenmaker trekt die
conclusie niet. “Heel veel adviseurs hebben hun zaken
prima op orde en leveren uitstekende kwaliteit. Maar als
de markt door de crisis als geheel naar beneden gaat,
komt er meer boven water. Dat is nu eenmaal een gege-
ven. Zonder DSI was de trend niet gesignaleerd en waren
er geen maatregelen genomen.”
De tuchtcommissie van DSI, die in zulke zaken hoor en
wederhoor pleegt, kan deze personen een boete, schor- �
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Prof. dr. Dirk Schoenmaker (46) is sinds 1 september 
voorzitter van DSI, een uit de effectenwereld voort-
gekomen instituut voor Deskundigheid, Screening en
Integriteit. Hij combineert die rol met twee andere 
functies: decaan van de Duisenberg school of finance 
en hoogleraar Finance, Banking & Insurance aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Schoenmaker is boven-
dien lid van de Commissie Structuur Nederlandse 
Banken, adviseur van de European Systemic Risk Board 
in Frankfurt en consultant voor diverse projecten van 
het IMF en de Europese Commissie.
Dirk Schoenmaker studeerde rechten en bedrijfseconomie 
aan de Erasmus Universiteit en promoveerde vervolgens
in de economie aan de London School of Economics.
Hij werkte onder meer tien jaar voor het Ministerie van
Financiën als hoofd van de afdeling Financiële Stabiliteit.

Dirk Schoenmaker
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� sing of royement opleggen. Dat gebeurt zichtbaar.“Daar-
mee toon je effectief optreden aan de buitenwereld en
dat draagt bij aan de geloofwaardigheid van een sector.
Door ze uit de beroepsgroep te verwijderen, voorkom je
bovendien grotere ongelukken.”

Lat hoger
Grote calamiteiten hebben zich volgens Schoenmaker de
laatste jaren niet voorgedaan met geregistreerden bij
DSI. Maar hij erkent direct dat er ten aanzien van de ge-
hele financiële wereld, inclusief de 7500 DSI-personen,
een grote scepsis leeft bij klanten. “De houding naar de
financiële wereld is cynisch geworden.”
Dat toont in zijn ogen direct het belang van een sector-
breed instituut aan. “Incidenten elders in de financiële
wereld raken iedereen in die branche. De financiële sector
kan de geloofwaardigheid bij het publiek alleen terug-
winnen als het integriteit en scholing serieuzer gaat
nemen. De lat moet omhoog. Daar is uiteindelijk de hele
beroepsgroep bij gebaat.”

Katholieke geloof
DSI wil met diverse koepelorganisaties in de financiële
wereld graag tot één standaard voor integriteit komen en
daaraan een registratie en tuchtrecht koppelen. Er wordt

I N T E R V I E W

onder andere gesproken met de banken. Die willen aan
de bankierseed graag een tuchtrechtsysteem koppelen
en daar heeft DSI ervaring mee. Schoenmaker vindt de
bankierseed een goed begin, maar benadrukt dat er 
consequenties aan verbonden moeten worden. “Anders 
is het, zoals iemand eens zei, als het katholieke geloof
zonder hel. Overigens kennen wij bij DSI ‘de hel’ ook niet:
verwijdering uit het register is niet voor eeuwig maar 
tijdelijk, voor de duur van drie jaar. Om terug te kunnen
keren in het register moet dan natuurlijk wel opnieuw
aan bepaalde eisen worden voldaan. Het kan dus langer
dan drie jaar duren.”
DSI is eveneens in gesprek met de Vereniging FFP. “Die
heeft zichtbaar en hoorbaar veel aandacht voor het
thema ‘integriteit’. De FFP is geïnteresseerd in de aanpak
en de ervaringen die DSI op dit gebied heeft.”

Onderscheid
Angst voor verlies aan onderscheidend vermogen hoeven
keurmerkorganisaties als de FFP volgens Schoenmaker
niet te hebben. “Voor een keurmerkorganisatie is vak-
bekwaamheid kenmerkend. Dat moet je daar ook laten.
Met tuchtrecht ligt dat heel anders. Dan moet je toch een
beetje als politieman tegen je eigen leden optreden. Dat
heeft een soort tegenstelling in zich en is gewoon lastig.
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Zoiets kun je beter uitbesteden aan een partij die enige
afstand tot de sector heeft.”
“Op vakbekwaamheid kun je je als persoon of organisatie
onderscheiden, maar op integriteit moet je niet willen
concurreren. Je hebt een heldere norm nodig voor de hele
sector, een sluitend systeem. Het laagste niveau van de
markt bepaalt het beeld van de sector. Daar heeft nu
iedereen last van.”

Effectenpet
In de voorbije jaren heeft DSI al diverse pogingen onder-
nomen om het eigen register open te stellen voor andere
beroepsgroepen. Zo zijn er registers geopend voor advi-
seurs in verzekeringen en (hypothecair) krediet.“De nood-
zaak werd niet alom gevoeld. De animo is nu sterker dan
voorheen. Het besef ontstaat dat de klant de sleutel 
tot het succes is. Alleen als die tevreden is, heb je een 
businessmodel voor de lange termijn. De Unilevers van
deze wereld weten dat allang; de financiële wereld komt
nu ook tot dit besef.”
Van DSI wordt eveneens iets gevraagd, weet de voorzitter.
“We zullen onze effectenpet af moeten zetten. Wat
betreft vakbekwaamheid blijven we ons focussen op de

beleggingssector, maar ons integriteitssysteem zullen
we bruikbaar moeten maken voor de rest van de sector.
Wellicht moet het in een aparte entiteit worden onder-
gebracht. Zo moet het mogelijk zijn tot één instituut te
komen dat sectorbreed de integriteit bewaakt.”

Delete-knop
De DSI-voorzitter ziet een systeem voor zich dat begint
met screening van personen bij hun entree op de markt
of nieuwe werkgever. Die “firewall”, zoals Schoenmaker
de screening betitelt, behelst onder meer het daadwerke-
lijk natrekken van referenties en vaststellen van de echt-
heid van diploma’s. De al gememoreerde periodieke toets
is als een virusscan. En het tuchtrecht maakt ingrijpen
mogelijk: de delete-knop dus.
“Ethiek is bij de Duisenberg school of finance een zeer
belangrijk vak”, weet Schoenmaker, die er decaan is.
Het gewicht zou nog verder toe kunnen nemen. “In de
financiële wereld zou er continu aandacht moeten zijn
voor de ethische kant van het vak. Hoe ga je als adviseur
met integriteitsdilemma’s om. Hoe doe je dat als organi-
satie? Waar ligt de grens tussen wel en niet integer? Niets
is erger dan een zeer deskundig en vaardig adviseur die
niet integer is.”

Nota
Schoenmaker is ervan overtuigd dat de sector de hand-
schoen zelf moet oppakken. “Anders doet de toezicht-
houder dat. Hints in die richting zijn door zowel het
ministerie als de AFM al eens afgegeven. De AFM breidt
z’n apparaat zo uit, hoor. En die sturen de rekening wel
door. In dat geval dreigt de proportionaliteit uit het oog te
worden verloren en loop je het gevaar van overkill en een
heksenjacht. Dat moet je dus absoluut niet willen.”
De DSI-voorman kan er nog meer argumenten aan toe-
voegen. “Onderzoek heeft uitgewezen dat gedragsveran-
dering veel beter tot stand komt vanuit een organisatie
zelf. Dat heeft meer draagvlak en dus opvolging dan ver-
andering die van buitenaf wordt opgelegd. En als de sector
dit breed oppakt, creëer je een kwaliteitsstempel dat meer
bekendheid geniet en daarmee waardevoller zal zijn.”

Uitdagingen zijn er echter nog te over. Zoals het uitwerken
van een werkbare methode, met goede ict-systemen 
en een sectorbrede tuchtcommissie. “De voordelen zijn
evident: kostenefficiency en bundeling van expertise. En
je kunt rotte appels ook echt uit de mand verwijderen. Nu
is het nog zo dat die appels in een ander mandje terecht
komen: zonder goede screening gaan ze bij een andere
werkgever of in een ander deelgebied van de financiële
branche aan de slag. Dat moet je als gehele sector willen
voorkomen.” �

Voor het eigen register heeft DSI onlangs die lat verhoogd door 
verzwaring van de periodieke toets. Tweejaarlijks moeten DSI-
geregistreerden een periodieke toets afleggen. Die omvat de onder-
delen kennis (met open en gesloten vragen), integriteit (multiple
choice vragen naar aanleiding van korte filmpjes over klantsitua-
ties) en vaardigheden (reactie op klantsituaties voor een webcam,
beoordeeld door assessoren). Kandidaten kunnen de toets twee keer
overdoen. Als ze dan niet zijn geslaagd, heeft dat gevolgen voor 
hun registratie. “Overigens”, zo benadrukt Schoenmaker, “zien ge-
registreerden het vooral als een kans om hun kwaliteiten en toe-
gevoegde waarde aan te tonen.”
Een cultuur die nog ver af staat van die van financiële dienstverle-
ners in de wereld van assurantiën, pensioen, hypotheken en krediet.
Daar zetten onlangs nog 10.000 mensen een handtekening onder
een petitie tegen driejaarlijkse PE-examinering.Toch hoopt Schoen-
maker die twee culturen bijeen te brengen. “Het is een onnodige
angst voor periodieke toetsing. Een vakman beheerst dat. Als je als
beroepsgroep de norm hoog wilt houden, is het noodzakelijk. Het is
tegelijkertijd een kans om als beroepsgroep kwaliteit uit te stralen.”
Schoenmaker vervolgt: “En laat ook duidelijk zijn: als je het als sec-
tor niet zelf oppakt, doet de toezichthouder dat. Dan ontstaat een
mechanisme dat niet goed aansluit op de praktijk. Daar kan zelfre-
gulering juist wel voor zorgen. Dat de elementen die worden
getoetst, ook echt aansluiten op de praktijk.”

Periodieke toets
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Toen Jeannette Scheepers en haar gezin zes jaar geleden dichterbij Eindhoven
wilden gaan wonen,was het logisch om zich over de grens in het Vlaamse Retie
te vestigen. “Het bleek de eerste stap in het proces om mijn praktijk als onaf-
hankelijk financieel planner te beginnen.”

voor Nederbelgen’
“Omdat we in ons dagelijks leven met grensoverschrijden-
de financiële vragen te maken kregen, verdiepte ik me
meer en meer in de materie”, blikt Jeannette Scheepers
terug. “Ik werkte nog voor een adviesbureau, maar was
eigenlijk al van plan om voor mezelf te beginnen. De ver-
huizing naar België heeft daarbij geholpen, omdat ik mijn
specialisme daardoor heb ontwikkeld. In 2009 ben ik van
start gegaan met Scheepers Consultancy en de website
www.ikvertreknaarbelgie.nl.”
“Het adviesaanbod voor mensen met grensoverschrij-
dende financiële vragen is steeds kleiner geworden”, con-
stateert ze. “Nederlanders die in België wonen, konden
vroeger bij diverse Nederlandse banken terecht. Van dat
aanbod is weinig over.Veel financiële instellingen hebben
zich van deze specifieke markt teruggetrokken.”

Weinig financieel planners
Dat heeft diverse oorzaken, weet ze. “Enerzijds heeft het
te maken met de risicoperceptie als gevolg van de crisis,
waardoor banken hun focus vooral richten op de
Nederlandse markt. Anderzijds speelt het provisieverbod
een belangrijke rol. Veel vragen van Nederbelgen zijn
immers adviesvragen. Omdat de meeste banken moeite
hebben om advies als los ‘product’ met een eigen prijs in
hun bedrijfsvoering te integreren, willen ze pure advies-
klanten veelal niet bedienen.”
Dat is gunstig voor Scheepers Consultancy, beaamt ze.
“Helemaal omdat het vak van financieel planner in
België, in vergelijking met Nederland, nog in de kinder-

‘Veel kansen op

schoenen staat. Hier doet de private banker of de tradi-
tionele tussenpersoon financiële planning ‘erbij’.Vergelijk
het met de situatie van twintig jaar geleden in
Nederland. Het aantal Belgische onafhankelijke financieel
planners dat op uurtarief werkt, is op de vingers van twee
handen te tellen.”

Andere cultuur
Dat heeft ook te maken met de cultuur bij onze zuider-
buren, die op veel punten sterk verschilt van de Neder-
landse. “Het is bijna onvoorstelbaar dat één stap over de
grens zo veel verschil betekent, terwijl je in hetzelfde taal-
gebied blijft. Verschillen beperken zich niet alleen tot
zorg, kinderopvang en onderwijs, maar zijn ook merkbaar
in de financiële cultuur.”
Zo is de gemiddelde Belg minder geneigd om met één
financiële vertrouwenspersoon te werken, waardoor hij
de zaken meer spreidt.“En omdat de lening voor het huis
van oudsher het liefst zo snel mogelijk wordt afgelost,
zijn er veel minder vragen over de hypotheek. Dat heeft
ook gevolgen voor de financiële situatie na pensionering.
Want hoewel de pensioenen hier over het algemeen veel
lager zijn dan in Nederland, is de financiële behoefte klei-
ner, omdat het huis in bijna alle gevallen al is afgelost.”

Gewone mensen
Denkt de gemiddelde Nederlander bij het woord
Nederbelg aan rijke ‘economische vluchtelingen’ in bij-
voorbeeld Brasschaat, de praktijk van Scheepers Consul-



tancy is anders. “Eigenlijk heb ik vooral ‘gewone’ mensen
als klant”, lacht Jeannette Scheepers.“Natuurlijk zitten er
wel bemiddelde klanten tussen, maar het gros zou ik niet
zeer vermogend noemen. Het zijn mensen die in de
grensstreek wonen en werken of gewerkt hebben en
daardoor te maken krijgen met de (fiscale) wetgeving van
twee landen.”
Dat dit tot complexe situaties kan leiden, blijkt uit de 
vragen die ze in haar praktijk krijgt voorgelegd.“Vooral bij
de fiscale uitwerking van lijfrentes zijn er vaak proble-
men”, vertelt ze.“Nederlandse verzekeraars houden bij de
uitkering namelijk loonheffing in. Nederlandse lijfrente-
houders die in België wonen, krijgen dus een netto
bedrag uitgekeerd. De lijfrente-uitkeringen mogen echter
volgens het belastingverdrag tussen Nederland en België
meestal in België worden belast, waardoor er ook een
aanslag volgt vanuit België.”
Dat leidt natuurlijk tot paniek bij haar klanten, die denken
dat ze naar eer en geweten hebben gehandeld.“Gelukkig
kan ik ze in zo’n situatie helpen door het in Nederland
betaalde belastinggeld terug te vorderen en vrijstelling
aan te vragen voor de toekomst.”

Nooit standaard
Naast veel senioren die worstelen met dergelijke inko-
mensvraagstukken, adviseert Scheepers mensen die
grensoverschrijdend van baan veranderen en onderne-
mers die in hun planning twee of meer landen willen
betrekken. Daarnaast helpt ze bij vragen over ontslagver-
goedingen en estate planning. Ook heeft ze klanten die in
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dienst zijn bij internationale bedrijven als Philips of ASML
en door hun werkgever worden uitgezonden naar bij-
voorbeeld de Verenigde Staten.
“De gemeenschappelijke factor in mijn werk is dat het
nooit om een standaard situatie gaat”, zegt ze. “Om een
mooi voorbeeld te geven: onlangs heb ik een Brit gehol-
pen, die in België woont. Hij was al aan het rentenieren,
maar besloot om toch nog te participeren in een Zwitsers
bedrijf. Voor het gemak liep dit via een vennootschap op
de British Virgin Islands. Je begrijpt dat het de nodige voe-
ten in de aarde heeft om in zo’n situatie het optimale te
adviseren.”

Veel kansen
In vier jaar heeft Scheepers Consultancy een stabiele
kring van zo’n honderd klanten opgebouwd, waarvan het
gros gebruik maakt van continu advies.“Daarnaast zijn er
ook klanten die ik met een eenmalig advies help. En voor
enkele vermogende klanten werk ik min of meer als een
family office.”
Over haar professionele toekomst hoeft Jeannette
Scheepers zich niet ongerust te maken: er liggen nog veel
kansen. “In België is de markt vele malen groter dan het
aanbod van onafhankelijke financiële planning. En
omdat ik prettig samenwerk met andere planners, waar-
bij wij elkaars specialismen inschakelen, blijft mijn klan-
tenkring gestaag groeien. Het was dus ondanks, of juist
dankzij, de crisis een goede beslissing om met Scheepers
Consultancy te beginnen!”
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Het FFP Congres 2013 gaat om meer dan één reden als succesvol de boeken in. Niet
alleen trok het congres met ruim 700 aanwezigen een recordaantal bezoekers,
ook werd het programma afgesloten met de slotronde van de eerste Verkiezing
van de ‘FFP-planner van het jaar’. Na een zinderende finale sleepte Greet Vernooij
van Smit Vernooij c.s. de titel in de wacht.
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EERSTE
FFP-planner van het Jaar

Greet Vernooij

De finalisten van de Verkiezing ‘FFP-planner van het jaar’ ,
geflankeerd door de voorzitter en directeur van de FFP:
(v.l.n.r) Monique Bergerhof, Marc van Poeteren, winnares 
Greet Vernooij, Marjan van Kasteren, en Robin Klokgieters.

F F P  C O N G R E S
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De drie finalisten Greet Vernooij, Monique
Bergerhof en Robin Klokgieters hadden al
een pittig traject achter de rug, toen zij tij-
dens het FFP Congres op het podium ston-
den voor de finale. De aftrap van de verkie-
zing vond plaats in juni met een online ken-
nistoets. Alleen de tien beste kandidaten gin-
gen door naar de volgende ronde: een klant-
adviesgesprek in aanwezigheid van twee
assessoren, waarbij de bevindingen in een
financieel plan moesten worden vastgelegd.
Naast de inhoudelijke aspecten en de
opbouw van het gesprek, letten deze ‘bijzit-
ters’ ook op de vraag of er echt contact was
tussen de planner en de klant en in hoeverre
dit tot (meer) vertrouwen leidde. Op basis
van deze opdracht en het oordeel van de
assessoren bepaalde een vakjury welke drie
kandidaten in de finale om de eer mochten
strijden.

Elevator pitch
Die strijd werd tijdens het FFP Congres
beslecht met een elevator pitch. De drie fina-
listen kregen elk maximaal vijf minuten de
tijd om zichzelf voor te stellen aan het
publiek en hun visie te schetsen op de toege-
voegde waarde van financiële planning en
het belang ervan voor de consument. Dat
deden zij met verve, waarna het woord aan
de zaal was. Met een groene, rode of gele
kaart mochten de aanwezigen hun voorkeur
uitspreken voor één van de drie finalisten.
De uitslag werd bekendgemaakt op het

scherm. De aanwezigen zagen hoe het aan-
tal stemmen per kandidaat langzaam opliep.
Nadat de teller was gestopt voor Robin
Klokgieters, liepen de scores van Monique
Bergerhof en Greet Vernooij nog even door.
De dames eindigden vrijwel gelijk. Het oor-
deel van de vakjury maakte het verschil in
deze nek-aan-nekrace en maakte van Greet
Vernooij de winnaar van de eerste verkiezing
van de ‘FFP-planner van het jaar’.

Volgend jaar
Zichtbaar geëmotioneerd stelde de winnares
in haar dankwoord dat ze in haar leven veel
geluk heeft gehad, maar ook altijd hard heeft
gewerkt. Daarna stond ze stil bij het belang
van twee bijzondere mannen in haar leven,
haar echtgenoot en haar zakelijke partner
Rik Smit, die zij als haar ‘motoren’bestempel-

de. Ze sloot af met de woorden “...en volgend
jaar verwacht ik dat u hier op het podium
staat”.
Voor een gecertificeerd financieel planner is
de verkiezing een goede gelegenheid om de
eigen kennis en vaardigheden door de bril
van deskundigen te laten bekijken. Het jury-
rapport van het klantadviesgesprek en het
ingediende financiële plan (ronde 2) biedt
waardevolle tips voor de praktijk, waarmee
elke financieel planner z’n voordeel kan
doen. En natuurlijk biedt een plaats in de
finale gelegenheid tot persoonlijke profile-
ring én waardering.
De Vereniging FFP beoogt met deze competi-
tie bovendien de beroepstrots van de gecer-
tificeerd financieel planner te vergroten.
Neveneffect is meer bekendheid geven aan
het FFP-keurmerk.

�

Prof. dr. Henriëtte Prast, hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning aan 
de universiteit van Tilburg, hield een boeiende presentatie over het thema:
‘Rationele planning voor irrationele mensen’.

Het moment suprême: in de finale van de verkiezing van ‘FFP-planner van het jaar’ sprak de zaal met behulp
van stembriefjes zijn voorkeur uit voor één van de drie kandidaten, respectievelijk Greet Vernooij (rood),
Robin Klokgieters (geel) en Monique Bergerhof (groen).

In de plenaire zaal praatte Rob Timmermans van opleidingsinstituut Hoffelijk
Financieel ruim 150 aanwezige financieel planners bij over Prinsjesdag en de
gevolgen daarvan voor hun adviespraktijk.

�
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De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is sinds dit jaar
de nieuwe toezichthouder op een uiteenlopend aantal
terreinen van de Nederlandse economie. De ACM is ont-
staan uit de samenvoeging van de Consumentenauto-
riteit, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie
Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsauto-
riteit (NMa). De ACM is verantwoordelijk voor het mede-
dingingstoezicht in - onder andere - de financiële sector,
daar waar de AFM het consumententoezicht tot haar
taken rekent.

Consumentenwelvaart bevorderen
“Belangrijk voor het functioneren van de ACM is de mis-
sie: het bevorderen van kansen en keuzes voor bedrijven
en consumenten”, aldus Vegter. “Het vergroten van de
consumentenwelvaart is daarbij de belangrijkste drijf-
veer. Het gaat dus om het realiseren van markten waarin
de consument echt kan kiezen en bedrijven vrijuit kun-
nen concurreren om de gunst van de klant”.
Een belangrijk instrument is ConsuWijzer, de consumen-
tenwebsite van de ACM. De site heeft een informerende
en signalerende functie en biedt consumenten hulp-
middelen, zoals een ‘overstapcoach’ voor het veranderen
van energieleverancier.

Kennis in dienst van klantbelang
“Het is belangrijk om consumenten te empoweren”, vindt
Vegter.“Hun (koop)gedrag is weliswaar irrationeel, maar die
irrationaliteit kent wel patronen. Informeren is niet vol-
doende, we moeten hen ook motiveren om actie te onder-
nemen.Daarbij moeten we rekening houden met de kennis
dat sociale normen de belangrijkste drijfveren zijn voor
gedrag en dat ieder mens van nature de neiging heeft om
vast te houden aan het vertrouwde, het bekende.”
De ACM vraagt van financieel adviseurs om hun inhou-
delijke vakkennis en kennis over consumentengedrag te
gebruiken om het klantbelang te dienen. “Omdat hun
markt betrouwbaar moet zijn en eisen stelt. De ACM doet
dat omdat consumenten een goede beslissing moeten
kunnen nemen op een veilige markt.”

De eerste spreker van het plenaire middagprogramma
was Anita Vegter, bestuurder van de Autoriteit
Consument en Markt. Zij sprak over klantbelang en de
wijze waarop de toezichthouder daar vanuit zijn rol
invulling aan tracht te geven.

EMPOWEREN
‘Consumenten

en aanzetten tot actie’

AC M - b e st u u r d e r  A n i ta  Ve gt e r :

Anita Vegter, bestuurder van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM),
sprak tijdens het plenaire programma
onder meer over thema’s als 
financiële bewustwording en 
activering van klanten. �
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Exceptionele dienstverlening is tegenwoordig van groot
belang, weet Peverelli uit ervaring. “Klanten vergelijken
financiële dienstverleners steeds vaker met bedrijven in
andere branches, zoals bijvoorbeeld restaurants. Het is
belangrijk om je dat te realiseren, omdat de klantrelatie is
veranderd en het vertrouwen nog altijd onder druk staat.
Uit onderzoek blijkt dat 40% van dit vertrouwen voort-
komt uit ervaring met de dienstverlening.”
Voor aanbieders betekent dit vooral dat zij zich kwets-

baar moeten durven opstellen. Bijvoorbeeld door zo
transparant mogelijk te zijn en zaken niet moeilijker voor
te stellen dan ze zijn. “Je moet het dus zo eenvoudig
mogelijk maken. Dat dit zou betekenen dat je alleen nog
maar op prijs kunt concurreren, is een fabeltje. Denk maar
eens aan een heel transparant product als water”, zegt
Peverelli.

Klantreviews
Ook wordt het steeds belangrijker hoe anderen jouw pro-
duct of dienst beoordelen, ook al omdat klantervaringen
door internet steeds makkelijker kunnen worden
gedeeld. Wisdom of crowds noemt hij de beoordelingen
die bijvoorbeeld op de website van Tripadvisor worden
gepubliceerd. “Dit heeft het keuzeproces van de consu-
ment sterk veranderd. Zulke klantreviews zie je overigens
niet alleen in de reisbranche en bij consumentengoede-
ren, maar ook in de wereld van financiële dienstverlening.
Ik ben ervan overtuigd dat klantbeleving de motor is van

Roger Peverelli is partner bij het internatio-
naal opererende adviesbureau VODW. Tijdens
het FFP Congres illustreerde hij op basis van
een aantal best practices hoe je klantbelang uit
de directiekamers haalt,vertaalt naar werkbare
modellen en integreert in de bedrijfsvoering.

Ro g e r  P e v e r e l l i , VO DW:

MOTOR
van het nieuwe verdienmodel’

‘Klantbeleving,

Irene d’Achard van Enschut en Boyd Vliegenberg van Dukers & Baelemans kre-
gen veel vragen over onder meer de PE Wft te verwerken.

Met ruim 200 deelnemers was de expertmeeting van Dinand van Wiggen
(Rabobank) over het thema ‘Lijfrente en pensioensparen in fiscaal daglicht’
het drukst bezocht.

F F P  M a g a z i n e d e c e m b e r  2 0 1 316



het verdienmodel van de toekomst.”
Visie op leiderschap is onontbeerlijk om die filosofie en
strategie door te voeren in een onderneming. Met bijzon-
dere voorbeelden illustreerde hij dat. Zoals de business
case van een bank uit Singapore, die haar klanten vroeg
het bankconcept mede te ontwikkelen. “De boodschap
hier is:verdiep je in jouw klant, ga niet uit van je eigen ver-
onderstellingen.”

Niet eenmalig
Ook waarschuwt hij voor een valkuil. “Bij veel bedrijven
die zeggen dat ze de klant centraal stellen, gaat het om
een eenmalige exercitie. Dat is niet de juiste manier, het
moet een competentie zijn. Dat vergt discipline en moet

daarom onderdeel zijn van de balanced scorecard.” Maar
ook het managen van verwachtingen is een belangrijk
aspect in de bedrijfsfilosofie van de toekomst, evenals het
streven om die verwachtingen vervolgens weer te over-
stijgen.”
Peverelli besloot zijn betoog met het thema ‘dichterbij de
klant’. “Tegenwoordig zijn er vele manieren om dat virtu-
eel op te lossen. Denk aan interactieve sessies met Skype
of specifieke apps, maar ook aan een simpel telefoontje
aan een (tevreden) klant die je weinig spreekt. We weten
allemaal dat die tevreden klanten de belangrijkste zijn,
maar toch krijgen ze - misschien wel juist daarom - de
minste aandacht. Draai het eens om en ontdek wat het je
kan brengen!”

Roger Peverelli, partner bij strategie-
adviesbureau VODW, onderstreepte aan 
de hand van enkele casussen, waaronder
TripAdvisor, het belang van een 
klantvriendelijke dienstverlening.

Evenals vorig jaar had Wessel Visser (Bureau Taal) opnieuw een spraakmakende
lezing over hoe een financieel planner begrijpelijk met zijn klanten moet willen
communiceren en adviseren.

Ron Dukers, partner van opleidingsinstituut Dukers & Baelemans, verzorgde in
samenwerking met Jan van Lierop, directeur bij IT-bedrijf Figlo, een duopresenta-
tie over vermogensoverdracht bij leven en na overlijden.

�
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Voor het front van ruim 700 financieel planners en 
stakeholders die in de zaal aanwezig waren, sprak Van
Poeteren zijn verbolgenheid uit over dit fiscale onder-
scheid. “Dit is toch echt volslagen onbegrijpelijk. Temeer,
omdat de overheid wel propageert dat advies en product
strikt gescheiden moeten zijn.” Hij benadrukte dat deze
fiscale ongelijkheid de omslag van provisie naar betaling
op basis van uurtarief niet ondersteunt, maar veel eerder

ondergraaft.“En dat terwijl de consument zich er steeds meer
van bewust wordt, dat het primair niet gaat om de financiële
producten, maar om gezond advies op basis van een goed
financieel plan.”
Volgens Van Poeteren is het beleid van de rijksoverheid nog
steeds te productmatig ingestoken en ontbreekt een integra-
le visie.“Wij blijven er daarom bij het Ministerie van Financiën
op hameren dat het anders kan, en anders MOET. Bijvoorbeeld
met een wettelijk vakbekwaamheidsbouwwerk dat uitgaat
van de negen life events van ons FFP 2.0-programma. Dat zal
niet één-twee-drie realiseerbaar zijn, maar we moeten al wel
een stip op de horizon zetten. En om zaken echt in beweging
te brengen, kunnen we - desgewenst - een convenant met
overheid en andere beroepsverenigingen sluiten.”

Aandringen
Om financieel advies toegankelijk te houden, stelde Van
Poeteren dat de FFP er bij de overheid op zal blijven aandringen
dat de consument kosten voor financieel advies in mindering
kan brengen op zijn belastbaar inkomen. “En of dat advies nu

FFP-voorzitter Marc van Poeteren heeft in zijn openingsspeech op het derde FFP
Congres forse kritiek geuit op het besluit van de rijksoverheid om adviezen gekoppeld
aan financiële producten fiscaal te begunstigen boven adviezen los van de aankoop
van financiële producten.

ONBEGRIJPELIJK’
‘Fiscale ongelijkheid

F F P- vo o r z i t t e r  M a r c  va n  Po e t e r e n  u i t  k r i t i e k  o p  o v e r h e i d :

FFP-voorzitter Marc van Poeteren brak een lans voor de fiscale gelijkstelling
van advieskosten, los van eventuele aankoop van producten.

Met ruim 700 mensen vestigde het FFP Congres 2013 een nieuw bezoekersrecord.
Op het Informatieplein wisten zij hun weg te vinden naar de stands van de ver-
zamelde sponsors.
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wel of niet tot aanschaf van één of meer financiële pro-
ducten leidt, mag hierin geen enkele rol spelen”, aldus de
FFP-voorzitter, die tevens pleitte voor afschaffing van de
BTW-heffing op de factuur voor uitgebrachte financiële
adviezen.
Overigens liet Van Poeteren wel ruimte voor alternatieve
oplossingen voor het wegnemen van de fiscale ongelijk-
heid. “Hoe dan ook, een gewijzigd fiscaal beleid zal de
door de overheid gewenste zelfredzaamheid van burgers
op financieel terrein stimuleren. Bovendien kan deze 
operatie - ten opzichte van de situatie voor het provisie-
verbod - ook nog eens budgetneutraal plaatsvinden.”
In het geval dat het overheidsklimaat zich positief zou
ontwikkelen kan de financieel planner volgens Van Poeteren
uitgroeien tot een door diezelfde overheid geaccrediteer-
de ‘financiële huisarts’. De financieel planner wordt dan
belast met de reguliere controle van de financiële
gezondheid van de klant. “U allen bent dan regelmatig
aan het toetsen of het door u voorgeschreven medicijn 
- het financieel plan - aanslaat en geen vervelende bij-
werkingen heeft. Dat tot welzijn van de klant, vanuit een
professionele, integere insteek.”

Alle zeilen bijzetten
Voor de komende jaren noemde Van Poeteren het van
groot belang dat de FFP alle zeilen bijzet om het finan-
cieel bewustzijn van de consument te vergroten.“Hier ligt
een schone taak weggelegd voor u als gecertificeerd
planners. Juist in deze economisch woelige tijden kunt u
de vertrouwenspersoon zijn die de consument kan ont-
zorgen door orde te brengen in zijn financiële huishou-
ding. Hierdoor ontstaat rust in zijn hoofd. Het is vreemd
om te beseffen, maar er groeit nu een generatie
Nederlanders op die het straks financieel waarschijnlijk
niet beter zal krijgen dan de voorgaande generatie. Deze
wetenschap vraagt om financiële opvoeding én structu-
rele financiële planning, en dus om meer grip op de
financiële toekomst. Die kunt u als geen ander geven!”

Van Poeteren riep de FFP-leden in de zaal daarbij op 
om hun vakkennis en expertise ook in te zetten voor 
pro bono-advisering, als uiting van betrokkenheid bij de
samenleving. “Zo geven we zelf het goede voorbeeld om
financieel advies tot basisrecht van iedere Nederlander te
verheffen.”
Om de positionering en profilering van de leden bij de
consument te versterken, heeft de FFP geïnvesteerd in
haar nieuwe radiocampagne tot vergroting van haar naams-
bekendheid. Ook de consumentensite Vooruitkijken.nl
ontpopt zich tot een ware publiekstrekker, aldus Van
Poeteren. “Met meer dan 200.000 unieke bezoekers per
jaar voorziet deze consumentensite in actuele informatie
op het gebied van gezin, inkomen, wonen, pensioen,
ondernemen, en vermogen. Dat alles met het ultieme
doel om consumenten toegang te bieden tot relevante
en objectieve informatie.”

Krachtig pleidooi
Niet in de laatste plaats voerde Van Poeteren een krachtig
pleidooi voor het centraal registreren van de integriteit
van alle financiële professionals. De recentelijk geïntrodu-
ceerde bankierseed noemde hij “een heel klein stapje in
de goede richting”. Een gedragscode zonder afdoend toe-
zicht op naleving ervan is volgens hem echter een lege
huls.“De FFP wil met andere gerespecteerde keurmerken
komen tot een branchebrede borging van de integriteit
van financiële adviseurs. Het wiel opnieuw uitvinden is
niet nodig, want de expertise en logistieke slagkracht zijn
op onderdelen al aanwezig; we hoeven nog slechts de
krachten te bundelen.”
De FFP-voorzitter vindt een centraal integriteitsregister
belangrijk.“Het bezitten van integriteit is immers dé waar-
borg voor goed marktgedrag van adviseurs, aanbieders
en organisaties. Alleen zo betrachten wij als sector vol-
doende zelfrespect om het klantbelang in het oog te blij-
ven houden. Het dienen van de klant gaat immers vooraf
aan het verdienen aan de klant.”

FFP-directeur Marjan van Kasteren vervulde haar rol van dagvoorzitter met
verve. Hier peilt zij de stemming van de bezoekers over de aanstaande verkiezing
van de ‘FFP-planner van het jaar’.

De nieuwe stand van de Vereniging FFP trok veel belangstelling. Bruno Fabre
(links), Anneke Janssen (midden) en Ubbo Scholten van Aschat (rechts) van de
Ledenraad FFP stonden de geïnteresseerde bezoekers te woord.

�
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M E D E D E L I N G E N

Wijziging examen FFP 1.0 (oude stijl) naar examen FFP 2.0 (nieuwe stijl)
Examen FFP 2.0
Het nieuwe FFP-examen 2.0 is afgeleid van de nieuwe FFP-leerdoelen
2.0. Deze zijn in vergelijking met de huidige leerdoelen uitgebreid met
vaardigheden en competenties. Dat houdt ook in dat de wijze van 
examineren zal worden aangepast.
Er wordt een mondeling element toegevoegd, waarbij vaardigheden
en competenties worden getoetst. Door de toevoeging van een mon-
deling gedeelte zullen de kosten van het nieuwe FFP-examen hoger
uitvallen dan in de huidige situatie. Het nieuwe examen zal vanaf
begin 2014 beschikbaar zijn.Voor de laatste informatie hierover wordt
verwezen naar de website: www.ffp.nl/ffp-lid.

FFP-examen nieuwe stijl (2.0) en opleidingen 
De FFP-vakbekwaamheidseisen worden uitgebreid met vaardigheden
en competenties. Deze zullen leiden tot een examen nieuwe stijl (FFP
2.0) vanaf begin 2014 en afbouw van het huidige examen (FFP 1.0) t/m
december 2014.Vanaf september 2013 is het mogelijk om opleidingen
die opleiden tot het nieuwe FFP-examen 2.0 te volgen bij diverse op-
leidingsinstituten De verwachting is dat het nieuwe FFP-examen vanaf
begin 2014 wordt afgenomen.

Afbouwregeling examen FFP 1.0 (t/m december 2014)
In het kader van de afbouw van het huidige FFP-examen (1.0) geldt het
volgende:
� Examenkandidaten die in 2013 deelnemen aan het huidig FFP 1.0

examen 
Examenkandidaten die in december 2013 aan het volledige FFP-
examen deelnemen en voldoende scoren voor één van de beide onder-
delen, hebben voor het behalen van het andere onderdeel nog 2 her-
kansingen in 12 maanden (laatste mogelijkheid in december 2014).
N.B. Examenkandidaten die in december 2013 aan één onderdeel

van het FFP-examen mogen deelnemen (toegestaan ná het
behalen van een voldoende voor het andere onderdeel) 

vallen nog onder de ‘oude’ regeling van geldigheidsduur van
de voldoende van het behaalde onderdeel (18 maanden) en
het aantal ‘herkansingen’ (maximaal 2). Daarbij is de examen-
datum van het behalen van de voldoende bepalend.

Indien het FFP-examen 1.0 ná de geboden herkansingen niet is
behaald, dan kan de examenkandidaat het gehele examen op-
nieuw afleggen tot en met december 2014.

� Examenkandidaten die in 2014 deelnemen aan het huidige FFP 1.0
examen 

In 2014 staat deelname aan beide onderdelen van de FFP-examens
van juni en december alleen open voor examenkandidaten die in
voorgaande jaren hebben deelgenomen.
Dus: een examenkandidaat die vóór of in 2013 al een (of meer)

keer heeft deelgenomen, mag in juni en/ of december 2014
het gehele FFP 1.0 examen doen. Dit betekent dat het FFP 1.0
examen vanaf 2014 niet meer open staat/ toegankelijk is
voor kandidaten die vóór 2014 nooit hebben deelgenomen.

Onder ‘deelname’ wordt ook verstaan dat een kandidaat zich heeft
ingeschreven maar niet is (op)gekomen. Dit betekent dat een kan-
didaat die zich (ooit) heeft ingeschreven,heeft betaald,maar niet is op-
gekomen, in 2014 mag deelnemen aan de huidige examens FFP 1.0.
● Examenkandidaten die in juni 2014 aan het volledige FFP-

examen deelnemen en een voldoende behalen voor één van de
beide examenonderdelen, voor het behalen van het andere
onderdeel nog één herkansing hebben in 6 maanden (laatste
mogelijkheid in december 2014).

● Examenkandidaten die in december 2014 examen doen en per
saldo een voldoende behalen (of hebben behaald) voor één
onderdeel, kunnen het andere onderdeel niet meer herkansen.
De behaalde voldoende kan niet gebruikt worden voor het FFP
examen 2.0. Bij een onvoldoende voor één of voor beide onder-
delen is het dan alleen mogelijk om aan het (volledige) nieuwe
FFP- examen 2.0 deel te nemen.



ELINGEN
Het Examenreglement is hierop aangepast; de nieuwe versie 
(september 2013) is gepubliceerd op de website: www.ffp.nl.

De kandidaten die het diploma FFP 1.0 behalen moeten voorts ook
het ‘Overgangsprogramma’ volgen; dit geldt overigens voor alle per-
sonen die het examen ‘oude stijl’hebben behaald en die op basis daarvan
reeds zijn ingeschreven of nog worden ingeschreven in het FFP-register:
in 2014 is dit ‘Overgangsprogramma’ verplicht als PE-eis voor alle FFP
PE-plichtigen.Voor de laatste informatie hierover wordt verwezen naar
de website: http://www.ffp.nl/ffp-lid/ffp-vakbekwaamheid-2014.

Examendata 2014; examen FFP 1.0; sluitingsdata inschrijving
De examendata zijn:
� Vrijdag 13 juni 2014; sluitingsdatum: 9 mei 2014.
� Vrijdag 12 december 2014; sluitingsdatum: 7 november 2014.

Algemene aandachtspunten Register FFP en PE FFP
1 Adresgegevens controleren; digitale post; zakelijk adres op 

website
De adresgegevens (zoals bekend bij het secretariaat) kunnen via het
PERsysteem gecontroleerd worden door alle (aspirant) FFP-leden
(https://per.ffp.nl; inloggen; knop ‘NAW-gegevens’). Gelieve wijzigingen
daarop vanuit PER door te geven: via de link ‘wijzigen NAW’ (auto-
matische aanmaak van een e-mail naar het FFP-secretariaat).
� Indien het wachtwoord voor PER is vergeten, dan kan dat via het

inlogscherm worden opgevraagd, waarna (automatische) toezen-
ding naar het e-mailadres dat de planner zelf heeft opgegeven aan
het secretariaat voor digitale post. Indien dit e-mailadres is gewij-
zigd, gelieve dan een e-mail naar info@ffp.nl te zenden; binnen
enkele dagen wordt het wachtwoord handmatig gewijzigd en per
e-mail aan u toegezonden.

� Voor digitale post gebruikt de FFP het e-mailadres dat de planner
zelf heeft opgegeven (let op: bij gebruik van een zakelijk e-mail-
adres moet dit op eigen naam gericht zijn).
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� De zakelijke adresgegevens van gecertificeerd financieel planners
(FFP-leden) worden (ter controle van de certificering door derden/
consumenten) gepubliceerd op de website van de FFP:
http://www.ffp.nl/ffp-keurmerk/certificering-controleren.

2 Jaaropgave PE-punten 2013 via PER; sluitingsdatum
De jaaropgave PE 2013 (met puntenverdeling en jaarafsluiting) via het
PER-systeem kan gedaan worden vanaf 1 januari 2014; de sluitings-
datum is 31 maart 2014.
Elke planner kan tussentijds de stand van zaken in PER raadplegen,
zoals aangemelde en gefiatteerde deelnames met daarbij behaalde
FFP PE-punten en nog benodigde punten. Voorts is ook via het onder-
wijsaanbod van de geaccrediteerde onderwijsinstellingen na te gaan
welke punten kunnen worden behaald.

3 Aanvang PE-plicht voor nieuwe (aspirant) FFP-leden; PE-gegevens 
in PER

De verplichting tot permanente educatie begint op de eerste januari
van het jaar, volgend op het jaar waarin het FFP-examen met goed
gevolg is afgelegd (Reglement PE artikel B.1.2). Indien een examen in
2013 is behaald, dan geldt de PE-verplichting derhalve vanaf januari
2014 (ook indien inschrijving in het register ná die datum plaatsvindt).
Voor 2014 moet in elk geval het ‘Overgangsprogramma’ worden
gevolgd. Voor de meest actuele informatie hierover wordt verwezen
naar de website: http://www.ffp.nl/ffp-lid/ffp-vakbekwaamheid-
2014.

4 FFP PE-onderwijs en – punten 2013: presentielijsten tekenen;
FFP-registernummer

Voor het jaar 2013 dienen 18 FFP PE-punten te worden behaald, die ver-
deeld zijn over de zogenaamde ‘verplichte vakken’ (3 punten voor elk
van de 4 vakgebieden van financiële planning) en het ‘vrij besteedbaar
deel’ (6 punten naar eigen keuze voor een of meer van de vak-
gebieden en/ of ICB). De punten kunnen worden behaald door het



A G E N D A  2 0 1 3  /  2 0 1 4
Hier vindt u de agenda van FFP voor de periode half december 

2013 t/m maart 2014. Dit overzicht wordt tevens up-to-date 

gehouden op onze website.

D e c e m b e r  2 0 1 3

Geen agendapunten

Ja n ua r i  2 0 1 4

27 januari Commissie Permanente Educatie 14.00 – 17.00 uur

22 januari Ledenraad VFFP - Baarn 15.00 – 17.00 uur

22 januari Besturen VFFP + SC FFP - Baarn 17.00 – 20.00 uur

F e b r ua r i  2 0 1 4

12 februari Commissie Examenzaken – Baarn 16.00 – 19.00 uur

M a a rt  2 0 1 4

6 maart Besturen VFFP + SC FFP - Baarn 17.00 – 20.00 uur

volgen van FFP PE-onderwijs. Daartoe dienen de geaccrediteerde FFP
PE-onderwijsinstellingen elke cursus vooraf (en tijdig) aan te melden
in het PER-systeem voor het toekennen van FFP PE-punten en een 
PE-code (alleen dan is er sprake van FFP PE-onderwijs).
Na afloop van een aldus aangemelde cursus voert de onderwijsinstel-
ling de deelnames van de FFP PE-plichtigen per aangemelde cursus in
met behulp van het FFP-registernummer.

Voor elke FFP PE-plichtige die deelneemt aan het FFP PE-onderwijs en
daarvoor FFP PE-punten toegekend wil krijgen derhalve van belang:
� de presentielijsten tekenen, zowel bij aanvang als na afloop van

een cursusdag;
� het FFP-registernummer én de geboortedatum vermelden bij de

eigen naam.

5 Wft en FFP; gescheiden PE-stelsels
Het FFP-diploma is (afhankelijk van de datum van het behalen van 
het FFP-examen) geldig voor Wet financieel toezicht (Wft). Dit is
gebaseerd op de Gelijkstellingsregeling (bij de introductie van de Wet
financieel toezicht: Wft) resp. de tijdelijke Wft-erkenning van het
FFP-examen. In die situaties was het FFP-diploma geldig voor 4 Wft
modules: Basis, Leven, Consumptief Krediet en Hypothecair Krediet.

Om de Wft-geldigheid van een dergelijk FFP-diploma resp. deze 4 Wft-
modules te behouden moet periodiek worden voldaan aan de PE-
eisen van de Wft. Voor de Wft worden de PE-eisen per periode (18
maanden) bepaald en afhankelijk van de inhoud van deze program-
ma’s, kent de FFP hieraan FFP PE-punten toe.
Deze puntentoekenning is als volgt:
� 1e tranche (periode 1 juni 2008 tot 27 december 2009):

3 ICB-punten;
� 2e tranche (periode 27-12-2009 tot 27-06-2011):

2 ICB-punten;
� 3e tranche (periode 1 juli 2011 – 31 december 2013):

2 ICB-punten.

Indien een FFP PE-plichtige heeft voldaan aan het doorlopen van de PE
van de Wft voor de genoemde 4 Wft-modules, dan kunnen deze FFP
PE-punten worden toegekend.
Daarvoor moet een kopie van de Wft PE-certificaten m.b.t. deze 4 Wft-
modules naar het FFP-secretariaat worden gezonden (bij voorkeur per
mail: info@ffp.nl). De punten worden dan bij de individuele gegevens
in het PER-systeem geadministreerd in het jaar waarin de laatste Wft
PE-module is doorlopen.
Het Wft PE-onderwijs wordt verzorgd door opleidingsinstituten die
zijn erkend door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
(CDFD); voor nadere informatie wordt verwezen naar de website:
www.cdfd.nl.

Voor meer uitgebreide informatie over de Wft en FFP wordt verwezen
naar het artikel ‘Wft-vakbekwaamheid en FFP’ in FFP Magazine, num-
mer 3 van dit jaar.

�
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M E D E D E L I N G E N / A G E N D A

6 FFP PE-punten voor PE van RB (NFB/ CB)
Gezien de nauwe samenhang met de PE van het Register
Belastingadviseurs (voorheen de Nederlandse Federatie Belasting-
adviseurs (NFB) en het College Belastingadviseurs (CB)), worden FFP
PE-punten toegekend indien voldaan is aan de PE van het RB.

Indien is voldaan aan de verplichte permanente educatie van het RB,
dan worden per PE-jaar 9 FFP PE-punten toegekend voor het vakge-
bied Belastingen (BEL). Daarvan kan de FFP PE-plichtige 3 PE-punten
gebruiken voor het ‘verplichte vakgebied’ Belastingen (BEL) en 6 PE-
punten voor het ‘vrij besteedbaar deel’ (minimaal vereist: 6 punten).
Voor toekenning dient de FFP PE-plichtige (tevens RB’er, CB’er) een
kopie van de PE-verklaring van het RB aan het secretariaat te zenden,
waaruit blijkt dat in het betreffende PE-jaar is voldaan aan de PE-eisen
van het RB.

FAQ’s op website
Veel voorkomende vragen zijn opgenomen op de website onder
‘FAQ’s’, waarbij per vraag een toelichting wordt gegeven; hierbij de 
volgende categorieën:
� Examen FFP 1.0;
� PE (Permanente Educatie t/m 2013);
� FFP-register/ lidmaatschap;
� Onderwijsinstellingen (PE t/m 2013);
� Consumenten.

Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreiding met informatie over
FFP 2.0 (Examen resp. PE)
Indien de toelichting dan wel de vragen/ FAQ’s over deze onderwer-
pen niet voldoende zijn, gelieve dan contact op te nemen met het
secretariaat van de FFP: tel: 035-5427 507; info@ffp.nl.



wakker lag. Ik realiseerde me dat ik het op die
manier niet zou redden tot mijn 65e.”
“Via een tussenstap als accountmanager van
medische hulpmiddelen ben ik in 1990 bij
AMEV terecht gekomen. Dat klikte, AMEV
was van oorsprong een ‘gezinsverzekeraar’
met een cultuur waar ik als mensen-mens
goed in paste. Ik heb er bijna tien jaar met veel
plezier gewerkt en heb nog steeds contact
met collega’s van toen.”

Doorvragen
Al snel nadat ze in 1998 één van de eerste
vrouwen met een FFP-certificering werd,
startte ze met oud-collega Rik Smit de maat-
schap Smit Vernooij. Naast financiële plan-
ning biedt Smit Vernooij mediation aan. “Rik
en ik zijn allebei NMI-registermediator. Dat
heeft ook voor onze praktijk van financiële
planning voordelen. We zijn goed bekend
met gesprekstechnieken en de menselijke
kant van een zaak. Hierdoor vragen we door,
om zo tot de kern van de zaak te komen.”
Alles draait daarbij om de vraag waar het de
klant werkelijk om gaat. “Niet alleen cijfers,
ook emoties zijn belangrijk. Weten waar je
zelf staat, helpt om de klant optimaal te
begeleiden. En je moet je grenzen kennen;
we zijn immers geen psychologen!”

Hoewel ze is opgeleid tot ergotherapeut,werkt
Greet Vernooij al ruim 23 jaar in de financiële
branche. In eerste instantie als accountma-
nager pensioenen bij AMEV (nu ASR), maar
sinds 1999 als zelfstandig financieel planner
zonder productverkoop en sinds 2007 ook als
mediator.“In tegenstelling tot wat veel mensen
denken, zijn er veel overeenkomsten tussen
de zorgsector en de financiële wereld. Ten-
minste,als je de wereld van geld ook beschouwt
als een mensenwereld, zoals ik dat doe.”
Het gaat er immers om de juiste weg uit te
stippelen voor de klant, is haar overtuiging.
“Of, om een parallel te trekken met de medi-
sche wereld: huisartsen schrijven ook niet
altijd een ‘product’(medicijn of operatie) voor,
rust of een ander leefpatroon kan ook helpen.
Waar het om draait, is dat je onderzoekt wat
voor de patiënt of klant in kwestie het be-
langrijkste is en hem daar oplossingsrichtingen
voor aanreikt.”

Mensen-mens
Op haar periode als ergotherapeut kijkt ze
terug met een warm gevoel. “Ik werkte met
gehandicapte kinderen en hun ouders en
had de leukste baan van de wereld. Maar als
jong broekie vond ik het moeilijk om emotio-
neel afstand te nemen, waardoor ik nachten

Greet Vernooij heeft dit jaar een dubbele kroon op haar werk als financieel planner gezet.
Tijdens het FFP Congres in oktober is ze uitgeroepen tot ‘FFP-planner van het jaar’; in januari
bemachtigde ze ook al de titel ‘Financieel planner van het jaar’. “Na het behalen van die eerste
titel kon ik het natuurlijk niet maken om niet mee te doen aan ons eigen clubkampioenschap!”

H e t  p r o f i e l  v a n  G r e e t  V e r n o o i j  F F P

Vertrouwen
Sinds haar start als zelfstandig financieel
planner is er veel veranderd, constateert ze.
“Het belangrijkste verschil tussen 1999 en nu
is dat klanten veel gerichter vragen stellen.
Vaak hebben ze geen behoefte aan een com-
pleet rapport, maar zijn ze op zoek naar speci-
fieke informatie. Dat is deels kostengedreven.”
Toch zet ze ook in zulke situaties de piket-
paaltjes vast uit.“Zo verbreed ik hun blik door
risico’s of aandachtspunten te benoemen.
Bescheiden, maar ter zake kundig en altijd op
basis van de vraag: ‘Wat wilt u nu echt?’ Dat
heeft succes, omdat het tot vertrouwen leidt;
veel klanten komen op een later moment
terug voor een vervolgadvies.”

Vakbekwaamheid
Als lid van het eerste uur is ze nog altijd blij
met het bestaan van de FFP.“Zeker de laatste
jaren ontwikkelt de vereniging zich uitste-
kend. De zichtbaarheid neemt zienderogen
toe door de bijeenkomsten in het land en door
initiatieven zoals Vooruitkijken. Verder ben ik
groot voorstander van FFP 2.0, omdat naast
vakinhoudelijke kennis ook vaardigheden en
competenties daarin een belangrijke rol spelen.”
Die vakbekwaamheid ligt haar na aan het
hart. “Het zou mooi zijn als dat op termijn 
in de wet verankerd zou worden. Ook als
strengere eisen zouden betekenen dat het
aantal financieel planners zou afnemen. Niet
het vele is goed, maar het goede is veel. Liefst
zie ik collega’s die een passie voor het vak
hebben. Daarmee maak je het verschil en
(ver)dien je de klant echt!”
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EMOTIES
Cijfers en 
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Op uitnodiging van de FFP waren toezichthouders van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Dordrecht,
Veldhoven, Amsterdam en Zwolle aanwezig om met de
FFP-leden in discussie te gaan over ’advies’ in al haar
facetten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten hadden de
FFP-leden de mogelijkheid gekregen hun vragen digitaal
in te sturen. Die optie is gretig benut. Rekening houdend
met die vragen en opmerkingen verzorgden Eva-Lotte
Bakker en Laura Duijvestijn namens de AFM de inleiding
en gingen zij het gesprek met de zaal aan.

Wft-advies
In de sessies bleken veel vragen te zijn over algemeen
advies en Wft-advies. Waarom heb je geen vergunning
nodig als je een algemeen financieel plan opstelt? Wat als
ik geen vergunning heb, maar met de klant de details van
een bestaand product bespreek. Is dat dan adviseren? De
AFM herkende de vragen uit haar eigen toezicht en ziet
dat de wettelijke scheidslijn soms kan wringen in de prak-
tijk. Het is belangrijk om de activiteit te leggen langs de
definitie van advies in de Wft. Advies is ´het aanbevelen
van een specifiek product van een specifieke aanbieder
aan een bepaalde klant´. Aan de hand van het adviespro-
ces gingen de AFM medewerkers met de deelnemers de
verschillende activiteiten door. Zo is adviseren om iets
niet te doen of een advies over een constructie geen Wft-

advies en dus ook niet vergunningplichtig. De inventari-
satie van gegevens en het advies over een productoplos-
sing weer wel. In de praktijk kun je een knip maken tus-
sen een advies over een constructie (geen advies) en
advies over het specifieke product en de kenmerken daar-
van (wel advies). Overigens werd al gauw duidelijk dat je
je niet blind moet staren op wat volgens de Wft kan.

R e g i o b i j e e n ko m st e n  F F P  i n  t e k e n  va n  d i a l o o g

Wanneer gaat advies over in bemiddeling? Moet een

bemiddelaar een advies overdoen als een planner eer-

der advies heeft uitgebracht? Ben ik verplicht om het

dienstverleningsdocument te verstrekken, ook als het

niet past bij de werkzaamheden van financiële planning?

Zo maar wat vragen die de revue passeerden tijdens de

regiobijeenkomsten, in de dialoog met de AFM.

GESPREK
AFM in 

met FFP-leden

�



F F P  M a g a z i n e d e c e m b e r  2 0 1 325

2014 wordt een dynamisch jaar voor FFP-leden. Op 1 januari worden
de nieuwe vakbekwaamheidseisen van zowel de FFP als de Wft van
kracht. Deze twee thema’s kwamen uitgebreid aan bod tijdens de
regiobijeenkomsten.

FFP 2.0: nieuwe vakbekwaamheidseisen
In het eerste deel van de bijeenkomsten stond FFP-directeur
Marjan van Kasteren stil bij de nieuwe vakbekwaamheidseisen
voor gecertificeerd financieel planners, kortweg FFP 2.0. Dit nieuwe
systeem wordt vanaf volgend jaar ingevoerd, waarbij 2014 voor de
huidige leden een overgangsjaar is. In december 2013 worden de
laatste FFP-examens ‘oude stijl’ afgenomen, die alleen in juni en
december 2014 kunnen worden herkanst.

Van examenmoment naar examentraject
Het nieuwe examen krijgt een andere structuur en verandert van
een examenmoment in een examentraject. De multiple choice-
toets wordt gedigitaliseerd en opgesplitst in drie delen met als
onderwerpen ‘generiek en familie’,‘arbeid en wonen’en ‘ondernemer’.
Verder werken de kandidaten op hun kantoor of thuis een open
boek-casus uit. Daarna volgt een mondeling examen.

Permanente educatie nieuwe stijl
Ook de PE verandert, waarbij 2014 eveneens een overgangsjaar is
met een eenmalig programma. Vanaf 2015 ligt de verantwoorde-
lijkheid voor de doorlopende scholing en ontwikkeling bij de leden
zelf en worden zij elke twee jaar getoetst. Hiervoor wordt het
ledenbestand in acht groepen verdeeld. Elk kwartaal krijgt één van
die groepen een casus toegestuurd, die moet worden uitgewerkt.
Van alle deelnemers wordt een kwart aselect gekozen en uitgenodigd
voor een mondeling.Van de overige deelnemers moet iedereen die
de casus onvoldoende heeft gemaakt, een mondeling afleggen.
Wie na het mondeling met een onvoldoende is beoordeeld, is ge-
zakt voor zijn PE. Het mondeling mag één keer worden herkanst.
Wie ook dan zakt, moet opnieuw examen doen.

Overgangsprogramma 2014 FFP 1.0 naar FFP 2.0
Vanaf 2014 vervalt het huidige PE-programma. Hiervoor in de
plaats komt een eenmalig overgangsprogramma dat alle leden
gaan doorlopen. Dit overgangsprogramma bestaat uit twee dagen
van twee dagdelen waarin vaardigheden en competenties worden
getraind. Er hoeft géén examen afgelegd te worden. Het doorlopen
van deze training is voldoende om FFP 2.0 gekwalificeerd te wor-
den. Onderwijsinstellingen moeten zich voor dit programma door
de FFP laten accrediteren. De kosten van dit overgangsprogramma
zullen naar verwachting lager uitvallen dan de kosten voor het tot
nu toe gebruikelijke PE-programma.

Differentiatie in lidmaatschap
Een onderwerp dat nauw samenhangt met FFP 2.0 is de vraag of er

een differentiatie moet komen in het lidmaatschap van de FFP. De
intentie van het FFP-bestuur is om met twee types lidmaatschap-
pen te gaan werken. De beslissing hierover wordt in het eerste
kwartaal van 2014 genomen.
Een alternatieve vorm zou dan interessant kunnen zijn voor met
name FFP-leden voor wie de nieuwe PE-systematiek niet meer
geheel aansluit bij hun dagelijkse beroepsuitoefening, bijvoorbeeld
omdat ze als leidinggevende of specialist werkzaam zijn.

Wft 2014: wat moet u doen?
In zijn presentatie besprak Paul Oostdam van adviesbureau Oost-
dam & Partners de nieuwe Wft-vakbekwaamheidseisen die in 2014
van kracht worden. Hij stond ook stil bij de diplomaplicht die daar-
mee samenhangt en de overgangsperiode die bestaande adviseurs
kunnen gebruiken om aan de nieuwe regels te voldoen.
Die overgangsperiode duurt - voor zover nu bekend - tot 1 juli 2015.
De invulling ervan kan van adviseur tot adviseur verschillen. Vast
staat dat niemand automatisch een Wft-diploma 2014 kan krijgen.
Ook vervallen het bedrijfsvoeringsmodel en feitelijk leiderschap
voor adviseurs.

PE-plus-traject
Wie op 31 december 2013 in het bezit is van geldige Wft-diploma’s,
heeft tot 1 juli 2015 de tijd om via een PE-plus-traject de Wft-
diploma’s 2014 te behalen. Datzelfde geldt voor iedereen die des-
kundig is én werkt bij een aanbieder. Nieuwe toetreders moeten
vóór 1 juli 2014 hun diploma’s halen.
De PE-plus-trajecten zijn per beroepskwalificatie ingericht. Dat
betekent dat een adviseur die in de toekomst binnen alle kwalifica-
ties wil kunnen adviseren, zes examens moet afleggen (zorgverze-
kering, consumptief krediet, inkomensverzekering, schadeverzeke-
ring zakelijk, hypothecair krediet en pensioen). De examenstof is
een combinatie van PE-actualiteiten, vaardigheden en competen-
ties. Er zal een aantal toetslocaties komen in Nederland waar de
(volledig digitale) examens kunnen worden gemaakt. �
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Juist de verwachtingen van een klant zijn belangrijk.
Deze maakt immers geen onderscheid tussen generiek
en specifiek advies. U doet er verstandig aan goede
afspraken met de klant te maken over uw dienstver-
lening, zo adviseert de AFM de zaal. Daarnaast is ook het
civiele recht erg belangrijk. Hoever uw zorgplicht daar
reikt kan  heel anders beoordeeld worden en hangt mede
af van die afspraken.

Dubbele kosten
Ook waren er veel vragen over de definitie van bemidde-
len. Hoe zit het als ik als planner aan een bemiddelaar het
uitgebrachte advies van mijn klant uitleg, ben ik dan toch
aan het bemiddelen? Ik geef immers meer gegevens door
dan NAW, aldus een van de planners. Een andere veelge-
hoorde vraag is of een bemiddelaar het advies over moet
doen met als gevolg dat de consument met dubbele
kosten wordt geconfronteerd? Bij bemiddelaarschap is
het ook de wet die bepaalt wat de speelruimte is.
Bemiddelen gaat over ´de werkzaamheden gericht op
het stand komen van een overeenkomst en assisteren bij
het beheer en uitvoer daarvan´. En dat betekent dat je
inderdaad een bemiddelingsvergunning nodig hebt, als
je meer gegevens doorgeeft aan een andere bemiddelaar
of aanbieder dan NAW. Overigens haalde de AFM de per-
ceptie weg dat een financieel dienstverlener een advies
altijd moet overdoen van de toezichthouder. De Wft staat
niet in de weg om voort te borduren op een advies van
een financieel planner. Ook in deze discussie is de rol van
het civiele recht belangrijk. Afhankelijk van de context
wie welk advies heeft gegeven, kan het als planner ver-
standig zijn om een advies (marginaal) te toetsen op
rariteiten. Willen we de lastigheden uit de praktijk oplos-
sen en vergt dit een wetswijziging, dan moeten we ook
naar Den Haag, aldus de AFM vertegenwoordigers. Uit de
dialoog bleek dat planners verschillend denken over de
wenselijkheid daarvan.

Dienstverleningsdocument
In de dialoog moest ook het dienstverleningsdocument
het ontgelden. Voor een financieel planner past de huidi-
ge uitwerking niet. Het leidt eerder tot verwarring bij de
consument dan tot duidelijkheid, hielden de planners de
toezichthouder voor. Een duidelijk punt, aldus de AFM. De
dvd´s zijn conform het wettelijke kader product georiën-
teerd. De toezichthouder heeft daar geen oplossing voor.
Wel werd gewezen op de mogelijkheid om het dvd later
in het proces, nadat een algemeen financieel plan is
gemaakt (dus op het moment dat duidelijk is dat u een
productadvies gaat geven), te verstrekken. Maar dat voor-
komt niet dat een consument een dvd zelf van internet
haalt, aldus een planner uit de zaal. Voor FFP-directeur

Na afloop van de regiobijeenkomsten wees FFP-directeur Marjan van
Kasteren de bezoekende FFP-leden op de speciale Wft-informatielijn voor
FFP-leden. Zij kunnen hier algemene informatie krijgen over de veranderingen
op het gebied van Wft-deskundigheid.

De regiobijeenkomsten onderstreepten nog maar eens dat veel leden moeite
hebben de hoeveelheid informatie te absorberen. Er is grote behoefte aan een
loket waar aanvullende vragen kunnen worden gesteld over de Wft-verande-
ringen en wat FFP-leden moeten doen om straks in 2014/2015 hun bestaande
Wft-diploma’s te kunnen omzetten in nieuwe. Om de leden hierin tegemoet
te komen, heeft de FFP een Wft-informatielijn geopend. De FFP werkt hiervoor
samen met Hoffelijk Financieel uit Rotterdam.
De informatielijn is bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur op nummer
010-7601105. De dienst is gratis voor alle FFP-leden. Leden wordt wel verzocht
hun FFP-lidnummer bij de hand te hebben.

Wf t - i n f o r m at i e l i j n
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Marjan van Kasteren aanleiding om de zaal te polsen of
de FFP niet zelf een soort dienstverleningsdocument
moet samenstellen in aanvulling op de wettelijke docu-
menten. Het initiatief kreeg een enthousiast onthaal.

Voortgaande dialoog
FFP en AFM kijken met veel tevredenheid terug op de
regiobijeenkomsten. Het stelde FFP-leden in staat prak-
tijkcases rechtstreeks voor te leggen aan de toezichthou-
der. Niet overal is direct een oplossing voor. Desondanks is
het goed dat markt en toezichthouder in gesprek blijven
over hoe het naar de toekomst toe beter kan in een
gedeelde opgave om het klantbelang centraal te stellen.
Ook in 2014 blijven we graag met de financieel planner in
gesprek, zo sloten de AFM vertegenwoordigers af. �



ONDERZOEKEN
van keurmerken komt ook tegemoet aan de wens van
deze gesprekspartners. Doelstelling is om uiteindelijk te
komen tot een breder samenwerkingsverband van keur-
merken in de financiële sector.

Zefstandigheid
De besturen van de FFP en de SEH benadrukken de blij-
vende autonomie en zelfstandigheid van beide afzonder-
lijke keurmerken. Welke vorm de samenwerking ook zal
krijgen, de onafhankelijkheid van beide labels blijft
gewaarborgd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de normstel-
ling van het vakbekwaamheidsniveau (FFP 2.0) en de pro-
filering van de gecertificeerd financieel planner (bijvoor-
beeld via www.vooruitkijken.nl) te allen tijde onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Vereniging
FFP blijven vallen.

SEH en RFA gaan samen in REFA
Eén van de eerste concrete stappen die de FFP en SEH zet-
ten is de samenvoeging van het nieuwe SEH-initiatief
Erkend Financieel Adviseur (EFA) met het Register
Financieel Adviseur (RFA). RFA is het initiatief van de FFP
uit 2012 om een nieuwe beroepsstandaard te creëren
voor adviseurs die financieel advies geven op basis van
een breed klantbeeld. Qua werkterrein en werk- en denk-
niveau kennen de RFA en de nieuwe Erkend Financieel
Adviseur grote overeenkomsten. Samenvoeging ligt dan
ook voor de hand.
De combinatie van SEH en RFA zal verdergaan onder de
naam Stichting REFA, Register Erkend Financieel Adviseur.
De bestaande RFA-gediplomeerden krijgen per 1 januari
2014 het diploma Erkend Financieel Adviseur en zij kunnen
zich op termijn inschrijven in het gelijknamige register.
Met het label Erkend Financieel Adviseur op adviseurs-
niveau en het bestaande FFP-keurmerk op plannersni-
veau ontstaat in de optiek van de SEH- en FFP-besturen
een helder bouwwerk: een piramide met als basis het
Wft-kader en op bovenwettelijk niveau de Erkend
Financieel Adviseur en aan de top de FFP-gecertificeerd
financieel planner. Dit moet de consument helderheid
verschaffen in het aanbod van financiële dienstverleners,
en daarbinnen meer specifiek de integraal adviserende
dienstverleners.
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Het onderzoek naar de wijze en inhoud van de samen-
werking met de SEH wordt de komende maanden uitge-
voerd. De uitkomsten ervan worden eind januari 2014 aan
het bestuur van zowel de FFP als de SEH voorgelegd. Op
basis daarvan wordt besloten óf en op welke wijze samen-
werking tussen beide organisaties gaat plaatsvinden.

Gewicht in de schaal
Verdergaande samenwerking tussen FFP en SEH biedt
beide organisaties en daarmee de leden voordelen. De
belangrijkste zijn schaalgrootte en slagkracht op het ge-
bied van belangenbehartiging. FFP en SEH bundelen
gezamenlijk meer dan 15.000 hoog gekwalificeerde 
adviseurs in de financiële sector en leggen daarmee veel
lobbygewicht in de schaal. De combinatie van FFP en SEH
kan zich richting invloedrijke ‘stakeholders’ zoals de
Consumentenbond, het ministerie van Financiën en de
Autoriteit Financiële Markten kwalificeren als dé gespreks-
partner op belangrijke dossiers als ‘integriteit’, ‘vakbe-
kwaamheid’ en ‘advies’. Samenwerking en harmonisatie

De FFP en de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
hebben een intentieovereenkomst ondertekend om
vormen van samenwerking tussen beide keurmerk-
organisaties te onderzoeken.Voor de hand ligt bijvoor-
beeld krachtenbundeling bij belangenbehartiging.

FFP en SEH  

samenwerking keurmerken

De beide voorzitters
Marc van Poeteren
(FFP) en Wim van
Wingerden (SEH) 
zijn blij met elkaars
handtekening.

N I E U W S
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Dit aantal lag beduidend lager dan in 2011 en 2012. Toen
gaven op het FPA-congres nog meer dan 2.000 bezoekers
acte de présence. Andrea Middel, ook in 2011 present, was
dit keer veel minder te spreken over de kwaliteit van het
programma. “Het niveau vond ik minder. Veel sessies
gaven mij weinig inspiratie: dezelfde feiten, open deuren
en matige sprekers. Ook waren enkele sessies te com-
mercieel van insteek. Daarentegen waren de plenaire ses-
sies wel uitstekend, ook al werden zij verzorgd door men-
sen van buiten de branche.”

Wat Middel wel is opgevallen, is de sterke focus op doel-
groepenbenadering. “Het is opmerkelijk hoeveel sessies
er zijn gewijd aan speciale doelgroepen, waaronder
alleenstaande vrouwen, weduwen, ernstig zieken en
homoseksuelen. Met name de speciale aandacht voor

op doelgroepenbenadering
Met een groep van tien Nederlandse financieel planners was FFP-bestuurslid
Andrea Middel dit jaar aanwezig op het internationale congres van de
Financial Planning Association, de Amerikaanse tegenhanger van de FFP. Het
vierdaagse congres werd gehouden in Orlando en werd bezocht door zo’n
1.500 financieel planners uit twintig landen.

Enkele congresgangers schreven in het kader van het FPA Congres 2013 weblogs
over (gecertificeerde) financiële planning op de website van AssurantieMagazine
(AM). De inbreng vanuit de FFP was hierin groot.
De titels en auteurs van deze blogs zijn:
■ Financieel planners zijn verkopers - Andrea Middel (22/10)
■ Compliance 2.0 - Marjan van Kasteren (23/10)
■ Het geheim: dienstverlening - Michiel van Vugt (24/10)
■ Transform your world - Roelof Meijer (25/10)
■ Terugblik op FPA Experience - Marjan van Kasteren (28/10)
■ Een planner hoort te plannen - Ramon Wernsen-Bruin (29/10)
De blogs zijn nog te lezen, door gebruik te maken van de link:
http://amweb.nl/financiele-planning/weblogs

B L O G S  F F P

Focus 

homoseksuelen, zo is mij duidelijk gemaakt, is het gevolg
van de ingewikkelde en bovendien per staat verschillende
belastingwetgeving voor homoseksuelen.”

Irrationeel gedrag
Het congres in Orlando heeft Middel bewuster gemaakt
van het irrationele gedrag van mensen bij het nemen van
financiële beslissingen. “In enkele sessies is de weten-
schap van de financial behavior, de gedragseconomie, aan
de orde gekomen en toegepast op de adviespraktijk van
de financieel planner. Mensen blijken vaker intuïtieve dan
cognitieve denkers en beslissers. Helaas blijken intuïtieve
beslissingen vaker fout. Als wij als financieel planners ons
vak en onze klanten serieus nemen, moeten wij de
wetenschap van de gedragseconomie prominenter inte-
greren in ons opleidingsprogramma. Want als financieel
planners niet snappen hoe de besluitvorming van de
klant tot stand komt, wat is dan de waarde van hun
advies?”

FPA CONGRES



Leidende rol
Volgens Middel verliezen de Verenigde Staten als baker-
mat van de (gecertificeerde) financiële planning hun ver-
nieuwende voortrekkersrol in de wereld. “Andere landen,
waaronder ons land, zijn al veel verder in het scheiden
van advies en verkoop van financiële producten, en daar-
mee in het uitbannen van provisies en het ontwikkelen
van nieuwe businessmodellen. Ik denk zelfs dat we in
Nederland heel trots kunnen zijn op de manier waarop
wij omgaan met financiële planning.”

In de VS vormen provisies, op enkele uitzonderingen na,
nog de standaard beloning voor financieel planners, en
dan nog hoofdzakelijk als een percentage van het beleg-
de vermogen van de klant. Middel:“Er is nog geen bewe-
ging waarneembaar dat de overheid daar iets aan gaat
doen. Wel is er meer behoefte aan vertrouwen en trans-
parantie maar de overheid laat dat aan de branche over.”
Overigens is Middel wel van mening dat de fee-only
financieel planner, die uitsluitend zijn adviesuren factu-
reert aan de klant, wereldwijd nog een “sporadisch voor-
komend bedrijfsmodel is”.

In Groot-Brittannië waar de provisies sinds begin dit jaar
volledig zijn afgeschaft, zijn financieel adviseurs verplicht
om aan te geven of zij volledig onafhankelijk dan wel
beperkt onafhankelijk kunnen werken. “Daar blijkt in de
eerste tien maanden sinds de invoering van de nieuwe
regelgeving dat de banken zich terugtrekken uit de per-
soonlijke advisering van klanten. Van 40% van de financi-
eel planners daar is al afscheid genomen. Een trend die
ook in ons land, zij het minder snel, waarneembaar is.”

Bel 024 - 324 3250 of mail  adverteren@ffpmagazine.nl

De Financial Planning Association (FPA) telt circa
70.000 leden, verspreid over 25 landen. Ook in ons
land is de FPA met circa 150 leden vertegenwoor-
digd. Toetreding tot de FPA staat open voor uitslui-
tend financieel planners die gecertificeerd zijn door
de Financial Planning Standard Boards (FPSB), de
tegenhanger van de FFP in ons land. Wat FFP en
FPA bindt, is hun keurmerk dat staat voor kennis,
permanente educatie, professioneel integer gedrag
en hoogwaardige advisering.

F P A  e n  F F P
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De voorzitter van de Vereniging FFP ging samen op pad
met Angelo van Nies en Wim Biemans, twee bestuurs-
leden van stichting FPSB Nederland. Naast de Nederlandse
tak heeft de FPSB wereldwijd in nog 24 landen partner-
organisaties. De FPSB bepaalt de internationale standaard
waaraan een ‘Certified Financial Planner’ moet voldoen.
De halfjaarlijkse FPSB-vergadering, met als hoofdonder-
werp ‘strategie’, leek Marc van Poeteren een uitgelezen
gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van de 
jongste internationale ontwikkelingen, opdat de FFP daar
op nationaal niveau haar voordeel mee kan doen.
Het Hollandse trio had tot twee keer toe 36 uur nodig om
eerst Sydney te bereiken en vervolgens weer naar de Lage
Landen terug te keren. Genoeg tijd om bij te praten dus,
maar ook om het verplichte huiswerk vooraf nog eens
door te nemen. Hier volgt een samenvatting van het
congres door de ogen van Marc van Poeteren.

Fascinerend en logisch
De FPSB is een machtig en groot orgaan, wat soms garant
staat voor log en niet daadkrachtig. Niets bleek minder
waar. De strategiesessies waren zeer goed voorbereid, ook
door ieder van de circa 60 afgevaardigden. De uitgebreide
documentatie vooraf bevatte onder meer een 125 pagina’s
tellend boekwerk met alle te behandelen strategische
onderwerpen. Het was fascinerend maar ook wel logisch
om te zien, dat veel onderwerpen die in Nederland bin-
nen de FFP onze aandacht hebben ook prominent op de
congresagenda van Sydney stonden.

van andere meningen 
en ervaringen
FFP-voorzitter Marc van Poeteren
werd eerder dit jaar uitgenodigd de
halfjaarlijkse vergadering van de
Financial Planning Standards Board
bij te wonen. Hij toog ervoor naar de
andere kant van de wereld. In Sydney
deed hij inspiratie op voor thema’s die
ook van groot belang zijn of worden
voor de FFP.
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LEREN
M a r c  va n  Po e t e r e n  a f g eva a r d i g d e  b i j  v e r ga d e r i n g  i n t e r n at i o n a l e  F PS B  i n  Sy d n e y

Foto: Simon Hewson
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Bij het bureau van de Vereniging FFP zijn
twee nieuwe stafmedewerkers in dienst
getreden. Functies die voorheen door in-
terimmers werden vervuld, worden nu in-

N i e u w e  m e d e w e r k e r s  b i j  V e r e n i g i n g  F F P

Josine Gräfe

Waarom bestaan we?
Qua takenpakket lijkt de FPSB meer op onze stichting 
FFP dan op de Vereniging FFP. De nadruk lag binnen de
FPSB nogal eenzijdig op het promoten van wereldwijde
professionele standaarden in financiële planning. Hier
heb ik onze Nederlandse ervaring kunnen delen, waarbij
het consumentenbelang meer en meer centraal komt te
staan. Veel internationale vertegenwoordigers herken-
nen zich in die ontwikkeling. De woorden “to benefit the
global community by establishing” vormen sinds dit con-
gres dan ook de eerste woorden van het nieuwe ‘mission
statement’.
Bij het thema consumenten was verder aandacht voor
het uitleggen en promoten van het proces van financiële
planning. Dat kan een effectieve weg zijn om meer 
consumenten richting planners te leiden. Immers, als
men het proces begrijpt, wordt de meerwaarde van een
goed advies beter ingeschat.

Hoe meten we succes?
Bij deze vraag merken we goed het verschil tussen beide
organisaties. De FPSB is gefocust op welhaast bedrijfs-
matige doelstellingen, waarbij kwantiteit een grote rol

speelt.Voor de FFP hebben van oudsher kwaliteitsaspecten
de overhand.Het is tijd dat we ook binnen de FFP nadenken
over een gezonde mix. Met vooruitkijken.nl - bijvoorbeeld -
hebben veel leden, mede door actieve eigen bijdragen
binnen dit initiatief, in kwantitatieve zin al diverse nieuwe
klanten mogen begroeten. Binnen de FFP hebben we als
bestuur in toenemende mate met onze ledenraad ge-
sprekken hierover: hoe kunnen we het beroep en de FFP
op een juiste wijze promoten en ervoor zorgen dat con-
sumenten de weg naar onze leden vinden?
De FPSB zet verder in op het beschikbaar stellen van tech-
nologie en delen van kennis, waarmee leden beter kun-
nen functioneren. Daarmee zou ook de FFP haar leden
nog beter van dienst kunnen zijn.

Betekenis voor Nederland
Wereldwijd groeit de belangstelling en aandacht voor
financiële planning. De FFP kan bijdragen aan en leren
van internationale contacten. Het uitwisselen van ver-
schillende meningen en ervaringen van over de hele
wereld kan de FFP en haar leden helpen bij het continu
verbeteren van haar dienstverlening en de proposities die
leden hun klanten kunnen bieden. �

gevuld door vaste medewerkers. Dit zorgt
voor continuïteit en een aanzienlijke ver-
laging van de kosten.
Als nieuwe communicatiemanager is Josine

Gräfe per 1 november van dit jaar aange-
steld. Zij was voorheen werkzaam in de
financiële sector, bij maatschappelijke
organisaties en in de media. In haar vrije
tijd is zij freelance running- en outdoor
instructeur.

Als officemanager is Amanda van Bemmel
vanaf 1 december werkzaam voor de FFP.
Amanda was werkzaam in de logistiek en
als officemanager bij diverse maatschap-
pelijke organisaties. Daarnaast verricht zij
als zelfstandig ondernemer uiteenlopen-
de projectopdrachten voor bedrijven (o.m.
onderzoek en evenementen) en is zij actief
op muzikaal gebied.

Amanda en Josine bouwen voort op de
basis die hun voorgangers hebben gelegd
en gaan zorgen voor een professionele
organisatie en een optimale communica-
tie door en over de FFP. Lezers die willen
komen kennismaken, zijn van harte wel-
kom voor een kop koffie in Baarn.

Amanda van Bemmel
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