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Beste VDAB-leden en andere belangstellenden, 

 

In aanvulling op onze nieuwsbrief van begin december 2011 doen wij u hierbij toekomen ons 

overzicht van activiteiten over de periode van april 2012 tot december  2012. 
 

 VDAB Docentencongres “Financieel Adviesgebouw 2013” 11 en 12 april 2012 

locatie “Sparrenhorst” Eperweg 46 -  8072 DB  Nunspeet  

 Inloop 9.00 uur,  aanvang  dagprogramma 10.00 uur 

 Docentenstudiedag donderdag 9 november 2012 

 Actuele Persberichten uit de branche:  http://www.vdabpersdiensten.nl/  

 WFT proefexamens:   www.examens-wft.nl  

 Bijlage: Docentencongres 2012 concept dagprogramma en aanmeldingsformulier 

 Vlootschouw donderdagmiddag 12 april 13.30 uur te Nunspeet. 

 Pensioenvisie op Dekkingsgraad versus premie 

 Dagindeling VDAB Docentencongres 

 

Laatste nieuws 

 Provisie wordt beëindigd voor complexe financiële producten met ingang van 1 januari 2013. 

 Nieuwe vakbekwaamheidstructuur aanvang januari 2013 overgangstijd maximaal tot 01-07-2015. 

 PE  certificaten die voor 31 december 2012 behaald  moeten worden zijn geldig tot 01-07-2015. 

 

Met vriendelijke en collegiale groet, 

 

Ad v.d. Tillart 
   

 

Aanmelden: VDAB-Nieuwsbrief   

 

 

Over de VDAB 

De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als 

belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten 

voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO. 
 

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het 

uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en 

door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal. 
 

 www.vdab.nl , www.vdab-talent.nl  ,  www.VDAB-Persdienst.nl , www.examens-wft.nl  VDAB-Nieuws 
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VDAB Docentencongres 2012 
Ons negende VDAB Docentencongres met als thema “Financieel Adviesgebouw 2013” staat weer voor de deur 

op woensdag 11 april en donderdag 12 april 2011 in het Congrescentrum de Sparrenhorst te Nunspeet. 
 

Aanvang  woensdag 9.50 uur  tot 19.30 uur  en donderdag  9.00 uur  tot 13.00 uur  inclusief overnachting Congrescentrum  Sparrenhorst. 

 

Het VDAB Docentencongres 2012 staat in het teken van de wettelijke opgelegde wijzigingen m.b.t. het 

“Financieel Adviesgebouw 2013” en de aangekondigde diplomastructuur met ingang van 1-1-2013. 

 Provisie wordt beëindigd voor complexe financiële producten met ingang van 1 januari 2013. 

 Nieuwe vakbekwaamheidstructuur aanvang januari 2013 overgangstijd maximaal tot 01-07-2015. 

 Elke financiële adviseur met klantcontact moet in het bezit zijn van een “ advies”- diploma. 

 Afschaffing bedrijfs vakbekwaamheidsnormen. 

 Adviseurs van Banken en Verzekeraars worden zelfstandig diploma plichtig. 

 Bestaande diploma’s moeten worden omgezet naar nieuwe diploma’s, dat kan mits de geldigheid *) 

hiervan niet is verlopen.  *) M.a.w. tijdig aan de PE- verplichting is voldaan. 

 Diploma opbouw wordt: (modulair) 

a) WFT basis wordt module Basis. 

b) WFT Consumptief  Krediet blijft Consumptief krediet 

c) WFT schade wordt opgeknipt in drie modules 

o Schade particulier 

o Schade zakelijk 

o Inkomensverzekering (nieuw) 

d) Module Vermogensadviseur voorheen WFT Leven 

e) WFT Hypotheken wordt Hypothecair krediet 

f) Nieuwe module Pensioen 

 Bestaande modules zullen worden aangevuld met professionele vaardigheden en gedragsaspecten 

behorend bij die module, hiervoor zullen inhaalprogramma’s moeten komen. 

 PE  certificaten die voor 31 december 2012 behaald moeten worden zijn geldig tot 01-07-2015. 

 

Wij willen op ons negende VDAB Docentencongres de onderstaande actuele onderwerpen presenteren: 

 Adviesgebouw I Wettelijke eisen van Advisering  Hoogleraar 

 Adviesgebouw II Hoe gaan aanbieders dit organiseren Uit de dagelijkse Praktijk 

 Stand van zaken PE en Diploma’s   Nibe Svv 

 PE Praktijk I Verdieping  van PE Praktijk  Docent uit de Praktijk 

 PE Praktijk II Toepassing verdieping PE-proof   Docent uit de Praktijk  

 Gevolgen  Financieel Adviesgebouw voor onderwijs in samenwerking met 

 Discussie d.m.v. forum uit MBO en HBO platforms. 

 Hoever staan wij met het uitvoeren van de wet WIA 

 Advisering in de praktijk van complexe producten o.a. hypotheken. 

 

VDAB Vlootschouw   
Aanvang vlootschouw  op donderdag 12 april om 13.30 uur  voor aanbieders van leermaterialen. 

13.30 uur Spreker over concrete uitvoering WIA versus UWV standpunten uit de rechtspraktijk. 

14.30 uur  bezichtiging diverse uitgevers van leermaterialen  

16.15 uur  jaarvergadering VDAB 

16.45 uur Afsluiting Vlootschouw 
 

WFT Proefexamens 
In de komende periode zal de VDAB weer nieuwe WFT Proefexamens op internet zetten. 

Deze zijn beschikbaar op www.examen-wft   of  www.vdab-proefexamens.nl 

Wilt u hierover gratis informatie ontvangen stuur dan een E-mail naar: VDAB-Proefexamens  
 

Hypotheekrenteaftrek 
De voorstellen van de hypotheekrenteaftrek en het verstrekken van hypotheken blijft de politiek 

achtervolgen. Voor het laatste nieuws m.b.t. hypotheken  ga naar: www.H-woord.eu  
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 “Financieel Adviesgebouw 2013”   woensdag 11 april 2012. 

9.50 uur Opening door voorzitter VDAB Ad van den Tillart. 

10.00 uur Inleiding Docentencongres door dagvoorzitter met belangrijke mededelingen  

10.05 uur Wettelijke eisen van Advisering deel I  door prof. mr. J.G.J. Rinkes 

11.15 uur Pauze 

11.25 uur  Wettelijke eisen van adviseren deel II en vragen  door prof. mr. J.G.J. Rinkes 

12.00 uur Pauze 

12.05 uur Vakbekwaamheidgebouw 2013 Guus de Jonge  NIBE - SVV 

12.45 uur Lunch en inchecken   

13.30 uur Inleiding op het thema: Opleiden voor de financiële branche anno NU 

13.45 uur Opening van de Themadiscussie door dagvoorzitter 

14.00 uur Discussie aan de hand van de stellingen 

 

Voorstel voor panel forumleden uitonderwijs en beroepspraktijk: 
 

Ieder panellid mag zich voorstellen door statement te maken in 2 minuten aangaande  

de toekomst in opleiden in de branche Financiële Dienstverlening  d.m.v. 1 of 2 

prikkelende stelling welke door de panelleden zijn voor bereid. 

 

15.00 uur Pauze 

 
Verdeel de aanwezigen in groepjes met gerichte opdrachten (20 minuten): 

 Schets, uitgaande van het Vakbekwaamheidsgebouw 2013, het nieuwe MBO / HBO 

 Welke functies zie jij nog op MBO/HBO niveau na 2013 
Hoe moeten opleidingen het integer gedrag vorm geven en gaan toetsen 

15.30 uur Plenair terugkoppelen , discussie , conclusies  35 minuten 

16.10 uur Afronding 

16.15 uur Pauze 

16.10 uur Afronding 

16.15 uur Pauze 

16.30 uur  PE praktijk I   Verdieping van PE door Docent uit de PE Praktijkopleiding 

!8.00 uur 

PE praktijk II  Toepassing verdieping  PE Proof  door Docent uit de PE 

Praktijkopleiding 

19.30 uur Afsluiting van Docentencongres op woensdag. 

20.00 uur Gezamenlijke maaltijd in het restaurant  
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“Financieel Adviesgebouw 2013”  donderdag 12 april 2012. 

8.50 uur Opening door dagvoorzitter .. 

 

9.00 uur Koppeling tussen Theorie – Praktijk van complexproducten door Obvion Hypotheken 

 

 Zorgplicht vooraf  van Aanbieders 

 Aanstellingsbeleid van Aanbieders rekeninghoudend met zorgplicht vooraf 

 Nazorg en Probleem oplossend achteraf. 

De onderwerpen worden in drie groepen behandeld door een specifieke begeleider.  

Elke groep wordt gewisseld over de drie onderwerpen en plenair worden de conclusies 

getrokken. 

 

10.45 uur Pauze 

 

 11.00 uur      Wat heeft ons de wet WIA ons na 5 jaar opgeleverd? 

 

12.00 uur Afsluiting Docentencongres door voorzitetter VDAB 

12.15 uur Lunche voor sprekers en deelnemers aan VDAB Docentencongres 2012 

13.00 uur Einde Docentencongres 2012 
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13.30 uur Opening VDAB – Vlootschouw door voorzitter VDAB 

 

13.35 uur         'Verzuim en Re-integratie in Financieel perspectief' 

 

14.30 uur         Bezichtiging diverse uitgevers van leermaterialen  

16.15 uur        Jaarvergadering VDAB 

16.45 uur        Afsluiting Vlootschouw 
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Docentencongres bank- en verzekeringswezen op  woensdag 11 en donderdag 12 april 2012, 

  N-H Conferentie Hotel De Sparrenhorst Eperweg 46 - 8072 DB  Nunspeet 

“Financieel Adviesgebouw 2013” 
 

O Ja, ik meld mij aan voor het docentencongres.  Ik ben lid van de VDAB en betaal € 779,-- 
 

O Ja, ik meld mij aan voor het docentencongres. Ik ben geen lid van de VDAB en betaal € 999,-

- 
 

O Ja, ik meld mij aan voor het congres. Ik  meld mij hierbij tevens aan als lid van de VDAB en 

    betaal  € 877,-- voor deelname aan het congres en € 99,-- voor een jaarlidmaatschap van de 

VDAB. 
 

O Ja, ik meld mij ook aan voor  VDAB Vlootschouw donderdagmiddag vanaf  13.30 uur. 
 
 

GEGEVENS DOCENT / DEELNEMER 

 
Naam docent   .................................................................................................................................................   

 

Adres   .................................................................................................................................................  

 

Postcode   .....................................................................  Woonplaats  ......................................................  

 

Tel.privé  .....................................................................   Fax privé  .........................................................  

 

De praktijksituaties die in het congres worden behandeld worden op bank- en verzekeringsleer en financiële 

beroepspraktijk  aangeboden, zodat alle deelnemers waardevolle ervaring zullen opdoen.  
 

FACTUUR GEGEVENS VAN ONDERWIJSINSTELLING /  ORGANISATIE *) 

 

Naam ROC / HBO / ORG. *)  .................................................................................................................................................   

 

Teamleid(s) ter      ………………………………………………………………………………………………... 

 

Naam locatie school/organisatie  ................................................................................................................................................   

 

Adres fysiekelocatie   .................................................................................................................................................  

 

Postcode   .....................................................................  Plaats  ................................................................  

 

Tel.nr. school    ....................................................................  Fax nr. school ...................................................  

 

Factuuradres                       …………………………………………….  Postcode ……….................................................  

 

Plaats ……………………………………………..  T.a.v.  ……………………… Telefoon: ……………………………  

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u vóór 30 maart aanstaande ingevuld retourneren per fax, mail of post naar 

onderstaand adres. Maak uw bijdrage vóór 5 april aanstaande onder vermelding van ‘Congres B&V’ over naar 

Stichting VDAB-Talent , Postbank 3098654 VDAB-Talent  Hillegom. Vergeet niet de naam van de deelnemer  te 

vermelden. U kunt aan het congres deelnemen als de betaling binnen is. 
 

   VDAB – Talent  Docentencongres B&V   Handtekening:    5-4-2012 

   Postbus 12  -  2180 AA Hillegom 

  Telefoonnummer  0252 – 532182 
 

  Faxnummer: 0252 – 528737  

  E-mail: vdab-congres@planet.nl    Voor akkoord    d.d. ……………………………… 

 

 

Secretariaat: Stichting VDAB –Talent   2
e
 Loosterweg 113 – 2182 CH Hillegom  Tel:  0252-532182   Fax. 0252 - 528737 

 —————————————————————————————————————————————————— 

KvK  28114592 – Postbank 3098654  t.n.v. Stichting  VDAB-Talent  Hillegom – Postadres  Postbus 12 – 2180 AA Hillegom 

 

 
 

Aanmelding Docentencongres 
                                                                                                                                                  5-4-2012 13:12 
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DNB hoort aan pensioenpremies minimum eis te stellen 
 

Door Arnoud Bosch, 
secretaris van de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB).      Hillegom,5 april 2012. 

          

DNB hoort aan pensioenpremies minimum eis te stellen 

 

De lage dekkingsgraad waardoor pensioenfondsen nu moeten korten op  de uitkering is een  gevolg van de invoering van de 

middelloonregeling. Met het invoeren van de middelloonregeling voor het opbouwen van pensioenen omstreeks 2002 werd besloten het 

opbouwpercentage te verhogen van standaard 1,75 naar 2,25 procent. Dat was bedoeld om te zorgen dat op de pensioendatum alsnog 

structurele en loonschaalverhogingen zouden worden gecompenseerd. Concreet betekent dat het pensioen over het middelloon verhoogd 

wordt van gemiddeld 70 procent naar 90 procent van het geïndexeerde middelloon. Door echter geen premieverhoging over de 

pensioengrondslag door te voeren, heeft het verhoogde opbouwpercentage de pensioenfondsen echter in problemen gebracht. 
 

 

De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zouden  minimum eisen moeten stellen aan de pensioenpremies 

 van collectieve pensioenregelingen bij een vooraf bepaald pensioenopbouwpercentage, mede omdat de pensioenverplichtingen met een factor 

 2,25 / 1,75 ( bijna 29% ) per jaar over de nieuwe aanspraken toenam na de overgang van eindloonregeling naar middelloonregeling.  

Omdat DNB standaard geen minimum  aan eis aan pensioenpremie stelt, wordt op termijn de dekkingsgraad van pensioenfondsen negatief beïnvloed 

door nieuwe pensioenaanspraken van deelnemers. DNB/AFM behoren dus wel een minimumeis aan kostdekkende pensioenpremie te stellen. 
  

 

Het is daarom dan ook teleurstellend en onjuist dat de DNB zich uitsluitend beperkt heeft tot haar wettelijke opgelegde taak van prudentieel 

toezicht. Mede omdat op termijn pensioenfondsen geraakt worden wegens de te hoge opbouwpercentage over de pensioengrondslag die ontstaan 

zijn na de overgang van een eindloonregeling naar de middelloonregeling. Het gevolg hiervan zal zijn dat deze pensioenfondsen op termijn 

worden uitgehold door geen kostendekkende premie als grondslag te nemen voor de pensioenopbouw. 
 

Het  probleem wordt aangetoond met het volgende voorbeeld. 
Uitgaande van een pensioengrondslag (PG)  van € 5.000 wordt (als voorbeeld)  28% pensioenpremie over de PG in rekening gebracht zijnde     

€ 1.400 pensioenpremie voor  de toegezegde  pensioenaangroei  van respectievelijk 1,50 - 1,75  - 2,00  - 2,25  procent van over de PG om op 

de pensioendatum te kunnen uitbetalen. 
 

Uitgaande dat de pensioengrondslag met ingang van 65 jaar € 5.000. bedraagt, zullen de toezeggingen hieronder van toepassing zijn 

voor het genoemde opbouwpercentage van collectieve pensioenen. 
 

De pensioentoezegging zal na 40 deelnemers jaren zijn opgelopen tot: 

a) Bij 1,50 % van de PG tot 40 * 1,50/100 * 5000 = €  3000.—  per jaar. 

b) Bij 1,75 % van de PG tot 40 * 1,75/100 * 5000 = €  3500.—  per jaar. 

c) Bij 2,00 % van de PG tot 40 * 2,00/100 * 5000 = €  4000.—  per jaar.   

d) Bij 2,25 % van de PG tot 40 * 2,25/100 * 5000 = €  4500.—  per jaar.   

Indien de pensioenpremie met de opbouw van 1,75% kostendekkend is, zullen de uitkomsten met de onder c) en d) genoemde percentages het 

pensioenvermogen uithollen. 
 

Het uitgangspunt dat uitsluitend de rekenrente (swaprente) voldoende is om de solvabiliteit van de dekkingsgraad te bepalen, lijkt 

onjuist te zijn door geen rekening te houden met de aangegeven opbouwpercentages van de nieuw op te bouwen pensioenrechten. DNB 

zal als toezichthouder naast swaprente ook moeten aangeven hetgeen bij een bepaald opbouwpercentage voor nieuwe pensioenrechten 

de minimale pensioenpremie moet zijn om bestaande pensioenrechten niet uit te hollen. 
 

BIJLAGE 

De uitkeringskosten van bovengenoemde pensioenbedragen zijn concreet gemaakt in de bijgevoegde tabellen van 100.000 mannen die 

65 jaar zijn geworden. De geel gemarkeerde tabel geeft aan het toegezegd pensioen en in het groen gemarkeerde gedeelte van de tabel 

wordt aangegeven het benodigd kapitaal voor deze pensioen uitkering. 

Onder lichtblauw Koopsom>PS treft u aan de pensioenuitkeringen bij een netto koopsom van € 50.000. 

In de tabel premie percentage over de pensioengrondslag wordt concreet weergegeven in de blauwe tabel wat daadwerkelijk aan 

pensioenuitkering met het aangegeven percentage kan worden uitbetaald. Deze tabel maakt het inzichtelijk of de  pensioenuitkering 

van de gele tabel voldoende is. Indien de pensioenuitkering hoger is dan de gele tabel dan zal er sprake zijn van een kostendekkende 

premie. Indien deze pensioenuitkering lager is dan de gele tabel dan zal er zeker geen sprake zijn van kostendekkende pensioenpremie.  

Nabestaandendekking is niet opgenomen. 

In de tabellen zijn de pensioenindexaties niet concreet weergegeven. Echter zijn deze wel doorgerekend bij de indexatie van rekenrente 

versus pensioenverhoging. Ook zijn in tabellen verwerkt de mogelijkheid indien een pensioenverzekeraar de pensioenuitkering met 1% kort 

op de rekenrente.     Pensioenbijlage: Dekkingsgraad of Koopsom versus Collectiefpensioen    
 

 

 

 

Websites over Pensioenen  VDAB-Pensioen Pensioenfederatie Premie Korting Petitie  Gepensioneerden Pensioenbehoud  ABP-Doorsneepremie 
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VDAB Vlootschouw  donderdag  12 april  aanvang 13.30 uur in Nunspeet.  
  

 Aanmeldingstermijn sluit op 5 april 2012.   

  

Aanmeldingsformulier *)      Is  geen deelnemer aan VDAB Docentencongres *) 

Ondergetekende is Wel / Geen  lid van de VDAB * ) 

 

Deelname voor VDAB  leden gratis. 

 

 

………………………( Voornaam ) …………….………………………………… ( Achternaam ) 

 

Privé adres ……………………………………………………………………………………. 

 

Postcode  …………………  Woonplaats  …………………………………………………… 

 

Telefoonnummer ……………………………..    Faxnummer……………………………….. 

 

E-mailadres      …………………………… @ ………………………………………………. 

 

 

Werkzaam bij MBO – HBO …………………………………………………………………… 

 

Fysieke werk – Locatieadres ………………………………………………………………….. 

s.v.p geen postbus opgeven 

 

Postcode ………………… Woonplaats …………………………………………………… 

 

Teamleid(st)er Mw / Hr ……………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer ……………………………..    Faxnummer……………………………….. 

 

E-mailadres      …………………………… @ ………………………………………………. 
 

 

*)  Bij adresmutatie s.v.p. hier uw oude postcode opgeven ………………….    
   
Geef  hier uw dagelijkse docenten praktijk aan                         |__|    |__|    |__|    |__|   |__|    |__|   |__|   |__|   |__|  

A = Assurantie  B = Bankleer  C = Assurantie- en Bankleer      A       B      C    E      T       O      G     P       S 

E =  Economie  T = Teamleider O = Opleidingscoördinator  G = n.v.t P = Personeelzaken  S = Stagebegeleider 

 

Aanmeldingsformulier verzenden aan: 

VDAB Vlootschouw  t.a.v.  A.W. Bosch 

Postbus   12  - 2180 AA HILLEGOM 

Tel: 0252 – 532182  fax: 0252 – 528737  E-mail vdab@planet.nl  

 

 

Fax uw aanmelding voor de VDAB Vlootschouw in Nunspeet   0252–528737  
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