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1.	  Minister	  voert	  moties	  vakbekwaamheid	  uit	  
	  
De	  minister	  heeft	  een	  brief	  naar	  de	  Tweede	  Kamer	  gestuurd	  waarin	  hij	  aangeeft	  dat	  hij	  de	  door	  de	  
Kamer	  aangenomen	  moties	  met	  betrekking	  tot	  vakbekwaamheid	  zal	  uitvoeren.	  De	  overgangstermijn	  
wordt	  verlengd	  tot	  1	  januari	  2017	  waarna	  de	  Peplus-‐examens	  definitief	  vervallen.	  Voor	  de	  reguliere	  
PE-‐verplichtingen	  zal	  niet	  langer	  een	  individuele	  PE-‐termijn	  gelden,	  maar	  zal	  een	  collectieve	  PE-‐
termijn	  worden	  ingesteld.	  Alle	  diplomahouders	  moeten	  vervolgens	  voor	  1	  april	  2019	  hun	  eerste	  
reguliere	  PE	  hebben	  behaald.	  Daarmee	  geldt	  de	  verlenging	  van	  de	  overgangstermijn	  dus	  ook	  voor	  
degenen	  die	  nu	  hun	  PE	  al	  hebben	  behaald,	  zoals	  de	  gezamenlijke	  brancheorganisaties	  ook	  hebben	  
bepleit.	  Ook	  de	  PE-‐termijnen	  vanaf	  1	  april	  2019	  worden	  collectief,	  met	  een	  duur	  van	  36	  maanden.	  
Werkgevers	  hoeven	  zo	  niet	  voor	  iedere	  adviseur	  een	  bewerkelijke	  administratie	  bij	  te	  houden	  
wanneer	  zijn	  volgende	  deadline	  is	  met	  alle	  risico’s	  van	  dien.	  Ook	  een	  belangrijk	  punt	  dat	  is	  behaald.	  
Dat	  scheelt	  een	  enorme	  administratieve	  last	  ook	  voor	  werkgevers	  die	  dit	  voor	  hun	  medewerkers	  
moeten	  bijhouden.	  Ook	  worden	  de	  PEplus-‐examens	  afgenomen	  op	  beroepskwalificaties	  niveau	  en	  
niet	  op	  het	  niveau	  van	  de	  modules	  waaruit	  het	  diploma/de	  beroepskwalificatie	  is	  opgebouwd.	  
Examinering	  per	  module	  zou	  hebben	  geleid	  tot	  een	  explosieve	  verhoging	  van	  de	  kosten,	  omdat	  meer	  
examens	  moeten	  worden	  afgelegd	  met	  alle	  kosten	  van	  dien	  zoals	  we	  ook	  	  hebben	  aangegeven	  in	  
onze	  brief	  aan	  de	  Tweede	  Kamer	  op	  29	  mei	  2015.	  	  
	  
Verder	  heeft	  het	  MinFin	  de	  AFM	  gevraagd	  een	  ontheffingsmogellijkheid	  voor	  schrijnende	  gevallen	  
nader	  uit	  te	  werken.	  Naar	  verwachting	  kan	  komend	  najaar	  meer	  duidelijkheid	  hierover	  worden	  
gegeven.	  De	  brief	  van	  de	  minister	  is	  bijgesloten.	  Zie	  ook	  de	  VVP-‐column	  van	  de	  OvFD	  over	  dit	  
onderwerp	  http://ovfd.nl/wp-‐content/uploads/2014/09/20150707-‐Politieke-‐erkenning.pdf	  en	  het	  
persbericht	  dat	  vandaag	  door	  de	  gezamenlijke	  brancheorganisaties	  is	  
gepubliceerd	  http://ovfd.nl/wp-‐content/uploads/2014/09/20150710-‐Brancheorganisaties-‐blij-‐met-‐
erkenning-‐problemen-‐met-‐PEplus-‐examens.pdf.	  
	  
2.	  Verzoek	  van	  de	  vaste	  Kamercommissie	  over	  rentemiddeling	  
	  
Bijgaand	  vindt	  u	  ook	  de	  antwoorden	  van	  de	  minister	  over	  vragen	  vanuit	  de	  Kamer	  over	  
rentemiddeling.	  Ook	  wij	  hebben	  aangegeven	  dat	  aanbieders	  standaard	  een	  mogelijkheid	  tot	  
rentemiddeling	  zouden	  moeten	  bieden.	  Op	  dit	  moment	  is	  dat	  afhankelijk	  van	  de	  
hypotheekovereenkomsten	  die	  aanbieders	  hanteren.	  De	  minister	  geeft	  nu	  aan	  dat	  het	  aan	  de	  
kredietverstrekker	  is	  om	  (hypotheek)producten	  te	  ontwikkelen	  en	  voorwaarden	  te	  introduceren	  
waarvan	  zij	  verwachten	  dat	  die	  aansluiten	  bij	  de	  behoefte	  van	  de	  consument.	  De	  keuze	  en	  
argumenten	  om	  wel	  of	  niet	  rentemiddeling	  aan	  te	  bieden	  laat	  hij	  aan	  de	  kredietverstrekkers	  in	  



interactie	  met	  hun	  klanten.	  Positief	  punt	  is	  dat	  hij	  de	  sector	  wel	  schriftelijk	  zal	  verzoeken	  om	  
rentemiddeling	  als	  optie	  aan	  te	  bieden,	  waarbij	  in	  individuele	  situaties	  moet	  worden	  bezien	  of	  
rentemiddeling	  in	  het	  belang	  is	  van	  de	  klant.	  Hij	  geeft	  ook	  aan	  dat	  hij	  bereid	  is	  om	  eventuele	  
onduidelijkheden	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  (fiscale)	  regels	  weg	  te	  nemen.	  	  
	  
Verder	  vindt	  hij	  dat	  de	  berekening	  van	  de	  netto	  contante	  waarde	  (boeterente)	  op	  een	  transparante	  
manier	  moet	  gebeuren	  en	  op	  basis	  van	  een	  passende	  rente,	  zonder	  dat	  verrekeningen	  van	  kortingen	  
of	  onjuiste	  afrondingen	  het	  klantbelang	  schaden.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  de	  berekening	  van	  de	  kosten	  van	  
rentemiddeling.	  In	  2016	  wordt	  de	  berekening	  van	  de	  boeterente	  bij	  hypotheken	  overigens	  verder	  
gereguleerd	  met	  de	  implementatie	  van	  de	  Europese	  richtlijn	  inzake	  woningkredietovereenkomsten.	  
In	  deze	  richtlijn	  wordt	  onder	  meer	  voorgeschreven	  dat	  de	  boete	  die	  de	  hypotheekverstrekker	  rekent	  
nooit	  hoger	  mag	  zijn	  dan	  het	  financiële	  nadeel	  dat	  de	  hypotheekverstrekker	  leidt.	  Bijgaand	  treft	  u	  de	  
brieven	  van	  de	  minister	  aan.	  De	  OvFD	  neemt	  dit	  punt	  ook	  mee	  voor	  verdere	  actie.	  Mocht	  u	  in	  de	  
praktijk	  (fiscale)	  problemen	  ondervingen	  met	  betrekking	  tot	  het	  berekenen	  van	  boeterentes	  of	  
rentemiddeling,	  dan	  hoor	  ik	  dat	  graag.	  Ik	  zal	  dergelijke	  problemen	  dan	  ter	  bespreking	  aan	  het	  
ministerie	  voorleggen.	  	  
	  
Rest	  mij	  niets	  dan	  degenen	  die	  op	  vakantie	  gaan,	  een	  hele	  prettige	  vakantie	  te	  wensen!	  
	  
	  


