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Ministerie van Financiën
Postbus 20201
2500 EE   DEN HAAG

Amersfoort,  .. mei 2017

Betreft : Reactie consultatie Wijziging Regeling eindtermen en toetstermen examens    
financiële dienstverlening Wft en de Regeling gelijkstelling diploma’s     vakbekwaamheid 
Wft
Kenmerk :
Contactpersoon : mw. drs. B.F. Hoogsteen
E-mail : b.hoogsteen@adfiz.nl

Geachte heer, mevrouw,

Graag willen we als organisaties verenigd in CANON (Adfiz, NVF, OvFD en CFD) reageren op de 
consultatie “Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële 
dienstverlening Wft ev.”. 

Onze reactie richt zich specifiek op Bijlage 12 met de toetstermen voor de periodieke examens.
Wij kiezen ervoor hierbij grotendeels te verwijzen naar eerdere reacties die we vorig jaar aan het 
CDFD1 en aan het Ministerie van Financien2  hebben verzonden. Wij hebben onderstaand een link 
opgenomen naar deze reacties. De reden hiervoor is dat we eerder forse inspanningen hebben 
verricht om het omvangrijke document met eind- en toetstermen uiterst zorgvuldig en minutieus te 
bekijken en van commentaar te voorzien. Wij stellen vast dat het overgrote deel van het 
commentaar dat we eerder hebben geleverd aan het CDFD en vervolgens aan het Ministerie voor 
ons opnieuw onveranderd geldt ten aanzien van het nu voorgelegde document, specifiek ten aanzien 
van Bijlage 12. Wij verwijzen naar dit commentaar met het verzoek deze te betrekken bij de 
definitieve vaststelling van de PE-actualiteiten voor de volgende PE-periode.

Kern van dit commentaar is dat wij onverminderd ernstige bezwaren houden tegen het stilzwijgend 
wijzigen van de regels door de minister van Financiën en het CDFD ten aanzien van de PE-examens. 
Onze bezwaren richten zich op:

1. De termijn van ‘PE-actualiteiten’
PE-examens moeten in beginsel gaan over actualiteiten die binnen een tijdsbestek van een jaar 
hebben plaatsgevonden. Wij wijzen erop dat deze termijn door de minister begrensd is als 
toezegging aan de Tweede Kamer om het vakbekwaamheidsbouwwerk te versoepelen. De termijn 
van een jaar is volgens CANON van belang om te waarborgen dat er geen oude kennis wordt 
getoetst in PE-examens. We stellen vast dat de toetstermen in Bijlage 12 voor het overgrote deel 

1 Brief CANON aan CDFD, 9 september 2016.
2 Brief CANON, 1 december 2016, Reactie consultatie Wijziging Regeling eindtermen en toetstermen examens 
financiële dienstverlening Wft.
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oude kennis bevat. Dit is alleszins bezwaarlijk.

2. Toetsen competenties en vaardigheden
PE-examens dienen zich uitsluitend te richten op kennis en niet meer op competenties en 
vaardigheden. Deze zijn in de PEplus-examens getoetst en dienen niet te worden hertoetst. We 
constateren dat de toetstermen in Bijlage 12 voor een belangrijk deel zorgen voor een hertoetsing 
van competenties en vaardigheden. Dit is eveneens alleszins bezwaarlijk.

CANON bepleit onverminderd dat het van belang is om in overleg te treden over een 
vakbekwaamheidsbouwwerk dat daadwerkelijk bijdraagt aan de professionalisering van de financieel 
adviseur op een manier die echt uitdaagt en motiveert om met PE op een hoog niveau bezig te zijn.

Hoogachtend,
CANON

Adfiz CFD

Drs. E.H.M. Wiertsema R.J.E. Herdink
Algemeen directeur Voorzitter

OvFD NVF

Mw. mr. J.C. Rosenbrand
Directeur C.A.Ch. In der Hees

Bijlage: link Brief Canon aan CDFD 9 september 2016:
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/consultatiereactie-canon-ontwikkelingen-2017.pdf

Bijlage: link Brief Canon aan Ministerie van Financien 1 december 2016
(nog toe te voegen)


