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als onderwerp het 
werkveld van de Autoriteit 
Financiële Markten. 
Aanvang van de lezing om 
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16 september Hotel Akersloot 
Ontvangst 17.00 uur met een broodje, Aanvang lezing 18.00 uur 

Regiobijeenkomst:  

De AFM op bezoek: en wat dan? 
 
De spreker deze avond is Mr. Jan Boerboom, Manager Toezichtgroepen 
Financiële Ondernemingen. Hij is sinds 5 jaar werkzaam bij de AFM. Eerst aan de 
poort, met andere woorden het beoordelen van vergunningsaanvragen en 
vervolgens in het toezichthuis zelf, het controleren of de vergunninghouders zich 
wel aan de afspraken houden. 
Daar is veel over te doen en de vreemdste verhalen doen de ronde. Tijd om de 
AFM gelegenheid te geven toe te lichten hoe haar taakvervulling er in de praktijk 
uitziet en wat u wel en niet kunt verwachten als de AFM bij ú aanbelt. Wat zijn uw 
rechten en plichten en welke maatregelen kan de AFM nemen om de 
toezichtwetgeving effectief te laten zijn?     Een lezing/presentatie die u niet mag missen. Vragen, kritiek? U kunt ze op deze 
avond voor het voetlicht brengen. PE 2010-2011 
  Uiterlijk (ivm locatie) 10 september aanmelden via:  PE zonder examen? info@fidaz.nl en secretariaat@kenac.nl  
 Bij NIBE-SVV kan dat! 

Als echte nieuwigheid heeft NIBE-
SVV het verplichte toetsend element 
niet langer als examen aan het 
einde, maar volgt u een geïntegreerd  
programma, waarbij u door actieve 
deelname aantoont Wft PE Proof te 
zijn. 

     Bedrijfslidmaatschap! Informatie? 
 
secretariaat@kenac.nl

 
kwaliteit maakt het verschil 
 
zie ook de achterzijde: 
 

www.nibesvv.nl/pe 
 

Vragen? 
g.de.jonge@nibesvv.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 ontvangen de nieuwsbrieven van de vereniging 

per e-mail, 
• Uw bedrijf kan een vermelding met logo op onze website krijgen  
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