
 

Interessepeiling Hart van ons bestaan en daarmee hot stuff was het 
onderwerp  

PE: wie doet er mee?  
 Beloningensystematiek voor het intermediair  
Evenals vorig jaar overwegen de KENAC en FidAZ weer 
een eigen Wft PE bijeenkomst te organiseren voor leden 
die hun diploma’s en Wft vergunningen op orde willen 
houden. 

 
op de FidAZ-KENAC lezing op 11 februari 2010  
 
Die avond in de spotlights alle ins en outs over waar het in 
onze beroepsactiviteiten uiteindelijk allemaal om draait, de 
beloning voor advies en service. 

We willen op 1 dag zowel bezitters van het A diploma als 
van het B diploma in de gelegenheid stellen hun Wft PE 
certificaten te behalen. Voor een 60 tal zeer betrokken aanwezigen presenteerde 

Wim Peschke op een nuchtere, directe en systematische 
wijze zijn analyse van de problematiek. 

Inhoud:  
• Wft Basis PE,  
• Wft Schade PE (inclusief Volmacht A onderdelen)   
• Wft Leven PE (inclusief Volmacht Leven) "Er verandert wat, nu moet het gebeuren en ga het 

waarmaken". • Wft Beleggen PE  
 • Wft Volmacht Algemeen PE. 
Leitmotiv in zijn boeiend betoog was het transparante 
kantoor. Binnen een transparant kantoor is de beloning 
vanzelfsprekend ook transparant. De bedoeling van 
transparantie is om twee zaken naar de klant helder te 
maken, service en kosten.  

 
Vorm: klassikale bijeenkomst van 09.30 uur tot 20.00 uur. 
 
Kosten: ongeveer EUR 295,= bij 10 deelnemers, de prijs 
wordt lager als er meer deelnemers komen!!! 

Maak de klant duidelijk wat u voor hem doet en wat de 
kosten zijn, maar ook en vooral wat u niet doet.  

 
Heeft u interesse? Mail dan aan: info@fidaz.nl en 

Wim Peschke besprak de soorten beloningen en 
waarschuwde niet even snel te starten met een abonnement 
of uurtarief.  

secretariaat@kenac.nl 

Zorg dat uw bedrijfskosten helder voor u zijn, dan weet u ook 
beter welke beloning er tegenover moet staan. Een uurtarief, 
provisie en of abonnement kunnen naast elkaar bestaan. 
Voors en tegens van de verschillende vormen van beloning 
werden verder uitgediept. Een fiscale valkuil kan ontstaan 
door een verkeerde keuze tussen assurantiebelasting en 
BTW.  
Gedegen kennis van de kengetallen van je bedrijf is basis en 
uitgangspunt voor een goede strategie en een juiste keuze 
van het beloningsysteem, aldus Peschke. 
 
Voor een praktische invulling van het beloningsysteem in de 
kantoororganisatie liet Pierre Baas zien hoe een 
urendeclaratiesysteem werkt.  
De beschikbare en noodzakelijke software waarborgt een 
simpele toepassing compleet met facturatie naar de klant toe 
en overzichten per personeelslid.  
De kosten voor de dergelijke software zijn relatief laag.  
 
Het was al met al een uiterst boeiende en interessante lezing 
voor een boordevolle zaal met naar transparantie 
reikhalzende leden.   
 

Jaarvergadering KENAC 13 april 2010 
 (voor leden van de Kenac) 
 
Dit jaar houden wij onze jaarvergadering in hartje Haarlem 
aan het mooiste plein van Europa, de Grote Markt. 
Voorafgaand aan de vergadering organiseren we van 
15.30-16.30 een rondleiding door het voormalige paleis van 
de graven van Holland, het oude stadhuis van Haarlem.  
Het werd gebouwd ca. 1245 toen graaf Willem 2 
stadsrechten aan Haarlem verleende en werd herbouwd  
na de branden van 1347 en 1351. De oorkonde tot  
verlening van stadsrechten op 23 november 1245 begint 
aldus; 
“men pleegt wat ooit is geschied, opdat het niet in de loop 
der tijd vervluchtigt, vast te leggen door de overlevering in 
geschriften en de getuigenis van betrouwbare “mannen”. 
  
Na deze rondleiding gaan we voor de vergadering (17.00- 
18.00 uur) naar "Madame Marlie" aan de Grote Markt 21 
met aansluitend aperitief en diner. 
 
De agenda van de jaarvergadering bevat de reguliere 
onderwerpen en is intussen individueel aan onze leden 
toegezonden. In verband met het diner aanmelden op 
secretariaat@kenac.nl

   

FidAZ Najaar 2010 Regiobijeenkomst 
Hotel Akersloot  Onderwerp: De AFM op visite? www.fidaz.nl Ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes. 
Lezing 18.00-20.00 uur  
toegang gratis 
 

    
13 april 2010 jaarvergadering in restaurant  Najaar 2010 Regiobijeenkomst 

KENAC Madame Marlie, Grote Markt 21 te Haarlem Hotel Akersloot 
 Onderwerp: De AFM op visite? 

 Excursie stadhuis 15.30-16.30 uur, vergadering 
17.00- 18.00, daarna diner.  Voor leden Kenac 
toegang gratis. 

Ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes. 
Lezing 18.00-20.00 uur www.kenac.nl 
toegang gratis 
 

Data, tijden en onderwerpen onder voorbehoud van de ACTUALITEIT. 
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