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Volmacht: iets voor mijn
kantoor misschien? Kansen
voor de toekomst
Blad 2: Wft Triple A: Altijd
Aantoonbaar Actueel
Agenda Clubs.

Ook in deze Nieuwsbrief het
programma van lezingen en
workshops.

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

Regiobijeenkomst
20 februari 2014 Hotel Akersloot
0ntvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje
Begin lezing 18.00 uur

Volmacht, iets voor mij?
nieuws
Per 1 januari 2014 is het nieuwe
Bgfo, Besluit gedragstoezicht
financiële ondernemingen, van
kracht geworden.
Een vakbekwaamheidsgebouw met
nieuwe adviseursdiploma’s en een
nieuw PE reglement.
Voor 1 januari 2016 jaar moet u, na
het behalen van een zogenaamd PE
Plus Examen, een van de nieuwe
adviseursdiploma’s in uw bezit
krijgen via een omwisselactie.
U moet dan kopieën van al uw oude
en nieuwe diploma’s en certificaten,
samen met dat PE Plus certificaat bij
bijvoorbeeld NIBE-SVV aanleveren
en ontvangt dan na controle een
geheel nieuw adviseursdiploma van
DUO, de Dienst Uitvoering
Onderwijs.
Er is straks PE Plus voor:
 Adviseur Basis
 Adviseur Zorg
 Adviseur Schadeverzekering
particulier
 Adviseur Schadeverzekering
zakelijk
 Adviseur Inkomen
 Adviseur Vermogen
 Adviseur Consumptief
krediet
 Adviseur Hypothecair krediet
 Adviseur Pensioen

Er is de afgelopen jaren veel belangstelling voor het hebben van een
volmacht. Veel kantoren hopen op die manier hun klanten meer
mogelijkheden te kunnen bieden. Ook de NVGA, de Nederlandse
Vereniging van Gevolmachtigd Agenten, verheugt zich in die groeiende
belangstelling en ondersteunt al hun leden bij de uitoefening van hun
bedrijf.
De heren Rien Goes en Roel van den Heuvel, bestuursleden van de
NVGA, komen op 20 februari vertellen waarom zij denken dat het
Volmachtbedrijf ook voor u een kans biedt.
Rien Goes is sinds 2009 bestuurslid van de NVGA. Hij is binnen het
bestuur portefeuillehouder van het dossier vakbekwaamheid. In het
dagelijks leven maakt Rien deel uit van het Management Team van
Meeùs Assuradeuren en is verantwoordelijk voor Operations & Finance.
Roel van den Heuvel is lid van de Commissie Ledenzaken van de NVGA.
In het dagelijks leven is Roel directeur van H.B.Z. Volmacht B.V.
Wat ons betreft: komt allen!
Aanmelden voor 19 februari via: info@fidaz.nl of secretariaat@kenac.nl

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 email

Niet nieuw in 2014 is dat elke adviseur zijn vak moet bijhouden, op de hoogte is van de belangrijkste
wijzigingen in zijn vak, in de wet, in de adviespraktijk. De Wet op het financieel toezicht eist al sinds het
begin van de Wfd in 2006 van adviseurs dat zij altijd aantoonbaar actueel zijn.
Wel nieuw is de manier om dat voor u makkelijker te maken. NIBE-SVV heeft een nieuw online platform
ontwikkeld waarmee u dat kunt laten zien aan de AFM: Wft Triple A.
Triple A staat voor ALTIJD AANTOONBAAR ACTUEEL.
Via onderstaande link kunt u een demo-video bekijken waarin de werking wordt uitgelegd:
http://vimeo.com/user17462988/review/77113775/f12b99a6ee
Omdat u lid bent van FidAZ of KENAC krijgt u binnenkort de mogelijkheid om via een persoonlijke
toegangscode kennis te maken met Wft Triple A: Permanent actueel.

Nieuwe diploma’s in aantocht
U moet als u uw adviesdiploma’s wilt behouden vóór 1 januari 2016 de zogenaamde PE Plus examens
halen.
Ook daarvoor komen uw clubs straks met aantrekkelijke opleidingsaanbiedingen. Dus gewoon lekker in
de buurt!
Op dit moment kunnen die PE Plus examens nog niet worden gedaan en, eerlijk gezegd, wacht nog even,
want na het behalen van je PE Plus begint ook je eerste 3-jarige PE periode te lopen waarna je ook weer
PE examen moet gaan doen!
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.

Woensdag 19 maart Jaarvergadering van
Vereniging voor Financiële Dienstverleners Alkmaar-Zaanstreek
Eerst een ontspannend bezoek aan een regionaal fenomeen, dan vergaderen en afsluitend een gezellig etentje.
Meer informatie binnenkort in uw mail.

Dinsdag 1 april Jaarvergadering van de
KENAC (Kennemer Associatie van Financiële Dienstverleners)
Eerst een ontspannende excursie naar Oud Velsen, dan vergaderen met als afsluiting een gezellig etentje in restaurant De
Heeren van Velsen. Alleen voor leden en partners. Te zijner tijd meer info in uw mailbox.
Meer informatie binnenkort in uw mail.

FidAZ
www.fidaz.nl

KENAC
www.kenac.nl

19 maart 2014
Jaarvergadering FidAZ
Locatie:
Ontvangst 15.00 uur
Aanvang vergadering 17.00 uur
Afsluiting diner 18.30 uur

17 april 2014
Regiobijeenkomst
Affiliate Marketing?
Ontvangst 17.00 uur met soep en
broodjes.
Lezing 18.00-20.00 uur toegang gratis

1 april 2014

17 april 2014
Regiobijeenkomst
Affiliate Marketing?
Ontvangst 17.00 uur met soep en
broodjes.
Lezing 18.00-20.00 uur toegang gratis

Jaarvergadering KENAC
Locatie: Restaurant De Heeren van
Velsen

