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Ook in deze Nieuwsbrief het 
programma van lezingen en 
workshops. 

Verder de agenda z.o.z. met 
de laatste nieuwtjes en data. 
 

Kennemer Associatie van Financiële Dienstverleners, Vereniging voor Financiële Dienstverleners Alkmaar – Zaanstreek  

nieuws 
 
Met 2014 voor de deur staat er wel 
het een en ander te gebeuren met 
uw diploma’s en certificaten. 
Volgend jaar zult u na het behalen 
van een zogenaamd PE Plus 
Examen een van de nieuwe 
adviseursdiploma’s kunnen krijgen 
via een omwisselactie. 
 
U moet dan al uw oude diploma’s, 
maar ook alle daarbij horende PE 
certificaten, tezamen met dat PE 
Plus certificaat bij bijvoorbeeld NIBE-
SVV aanleveren en ontvangt dan na 
controle een geheel nieuw diploma 
van DUO, de Dienst Uitvoering 
Onderwijs. 
 
Let op: u zult wel alle oude zaken 
moeten hebben om hiervan gebruik 
te maken. 
Controleer dus nu alvast of u al uw 
diploma’s en certificaten kunt vinden. 
 

Op 
http://www.nibesvv.nl/Wft%20en
%20PE 
vindt u 9 Wft Routeplanners die u 
helpen deze inventarisatie te 
doen en u krijgt na het invullen 
een gericht advies hoe te 
handelen. 
 
Bent u klaar? Of moet u voor het 
einde van het jaar nog iets 
inhalen? 

     Bedrijfslidmaatschap! Informatie? 
 
secretariaat@kenac.nl       info@fidaz.nl  
 
Voordelen bedrijfslidmaatschap  

 persoonlijk lidmaatschap voor eigenaar / directeur / feitelijk leider  

 1 gratis abonnement op het vakblad De Beursbengel  

 u en uw medewerkers kunnen onze activiteiten / lezingen / workshops 
bezoeken, veelal gratis, soms met korting op de toegangsprijs 

 u en uw medewerkers krijgen de mogelijkheid tot het netwerken binnen 
de vereniging 

 u en uw medewerkers krijgen de nieuwsbrieven van de vereniging per e-
mail 

 
 
 

 

 

Regiobijeenkomst 
28 november 2013 Hotel Akersloot  

0ntvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje 
Begin lezing 18.00 uur 

 

Woekerpolissen, dat was toch opgelost? 
 

Velen van u (of allemaal?) hebben wellicht helemaal geen woekerpolissen 
aan de man/vrouw gebracht.  
Dan toch raden wij deze lezing van harte aan.  
Ook voor leden, die zich met alleen schadeverzekeringen bezig houden.  
Want de kans is groot dat het klanten van u wel raakt en dan komt u beter 
beslagen ten ijs bij een volgend klantcontact 
 
De woekerpolis-affaire beheerst nog steeds de branche en het is goed om 
te weten wat zich daar afspeelt en nog beter, wat er gedaan moet worden.  
 
De heren De Heer en Van Santen, partners van BeleggingsPolisCheck, 
kunnen dat als geen ander voor het voetlicht brengen.  
Geen simpele reclameboodschap voor hun product, maar een presentatie 
die de problematiek van de woekerpolis en alles wat daarmee 
samenhangt, helder voor het voetlicht brengt.  
Zie ook de informatie op onze websites. 
 
Wat ons betreft: komt allen! 
 
Aanmelden voor 23 november via: info@fidaz.nl of 
secretariaat@kenac.nl  
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De Wet op het financieel toezicht eist dat u uw vakbekwaamheid actueel houdt door het behalen van Wft- 
diploma’s en Wft-PE-certificaten.  
Het Wft-deskundigheidstelsel wordt vanaf 1 januari 2014 herzien. Wat betekent dit voor u? 
 

 Adviseurs die voor 1 januari 2014 nog niet over de juiste diploma’s beschikken moeten vanaf 1 januari 
2014 aan de nieuwe Wft-diploma-eisen voldoen.  

 Adviseurs die voor 1 januari 2014 wel over de juiste diploma’s beschikken kunnen vanaf die datum 
gebruikmaken van de omwisselregeling van de nieuwe vakbekwaamheidseisen: zij hebben tot 1 juli 2015 
de tijd om hun huidige Wft- en PE-diploma’s om te wisselen voor nieuwe als zij voor die datum de 
betreffende inhaal-/PE-examens hebben gehaald.  

 
De minister streeft nog steeds naar invoering op 1 januari 2014.  
Misschien wordt het later.  
Als dat zo is, dan kunnen ook na 1 januari 2014 de huidige Wft-diploma’s en PE-certificaten nog behaald worden. 
Ook de datum 1 juli 2015 schuift dan door.  
 
Wilt u gebruikmaken van de omwisselregeling en weten of u nog diploma’s moet halen? 
 
NIBE-SVV Wft-Routeplanners geven per nieuw diploma aan of u op basis van uw huidige diploma’s en 
certificaten vanaf 1 januari 2014 gebruik kunt maken van de omwisselregeling en welke diploma’s u eventueel 
nog voor die datum moet halen. 
 
Belangrijke informatieve websites: 
 
http://www.cdfd.nl/nl/p5257c9cfaf4a0 
 
Deze site geeft u inzicht in het Stappenplan naar een nieuw diploma. 
 
http://www.cdfd.nl/nl/p51e3b40ca9157 
 
Op deze site kunt u vinden of uw oude diploma’s een Wft Gelijkstelling opleveren (mits ook de PE gevolgd is) 
 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0021186/geldigheidsdatum_05-01-2012 
 
Hier vindt u de wetteksten rond de eind- en toetstermen. 
 
http://www.nibesvv.nl/Wft%20en%20PE 
 
Alle belangrijke informatie rond Wft en opleiden. 
 
 
 
 
 

 

FidAZ 
 
www.fidaz.nl 
 

 
20 februari 2014 Hotel Akersloot 
Regiobijeenkomst 
Het Volmachtbedrijf: iets voor mij? 
Ontvangst 17.00 uur met soep en 
broodjes. 
Lezing 18.00-20.00 uur toegang gratis 

 
20 april 2014 
Regiobijeenkomst 
Actueel onderwerp 
Ontvangst 17.00 uur met soep en 
broodjes. 
Lezing 18.00-20.00 uur toegang gratis 

 
 

KENAC 
 
www.kenac.nl 
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