Verzoek tijdelijke ontheffingsregeling bij ziekte en overlijden
De Commissie CFD is dé belangenbehartiger voor financiële dienstverleners in Nederland. Met ruim 2.000 sympathisanten en donateurs is de Commissie CFD
de snelst groeiende belangenbehartiger van financiële dienstverleners in Nederland.

Zwolle, 15 april 2014
Geachte mevrouw De Vries, beste Aukje,
Het is CFD merkwaardig genoeg opgevallen dat in BGFO3 t.a.v. permanente educatie een passende
ontheffingsregeling ontbreekt, wanneer men als ondernemer (vaak ZZP-er) getroffen wordt door een
onzeker voorval als: ziekte of overlijden. CFD hoopt op uw medewerking om BGFO3 op dit onderdeel
te herwaarderen, zodat in de praktijk bovenstaande onvoorziene voorvallen de bedrijfscontinuïteit van
de onderneming niet in gevaar brengen.
Voordat de Wft was ingevoerd was er een tijdelijke ontheffingsregeling in de Wet Assurantie
Bemiddelingsbedrijf (Wabb) en de Wfd opgenomen. Zo werd er in verband met de
ontheffingsregeling gesteld dat bij wijze van aanvullende voorziening de toezichthouder (SER) de
bevoegdheid had, om op basis van door hem zelf nader te stellen regelen, tijdelijke verklaringen van
vakbekwaamheid uit te reiken. De onderneming kreeg zo de tijd, om binnen een door de
toezichthouder bepaalde tijd, aan de vakbekwaamheideisen te voldoen. In de huidige regelgeving is
deze tijd gesteld op 3 maanden. Daar het behalen van een beroepsdiploma gemiddeld 12 maanden
studietijd vraagt, sluit de huidige regeling niet aan bij de beroepspraktijk.
In alle redelijkheid verzoekt CFD voor terugkeer van een tijdelijke ontheffingsregeling die aanluit bij
de beroepspraktijk en de studieduur voor de verschillende beroepsdiploma’s.
- Bij ziekte: tijdelijke ontheffing tot aan het moment van herstel,
- Bij overlijden: tijdelijke ontheffing voor de medevennoot, gelijk aan de gemiddelde studieduur
voor het ontbrekende vakdiploma.
Door het opnemen van bovenstaande tijdelijke ontheffingsregeling in Bgfo3 krijgen ondernemers/
vennoten en/of nabestaanden de gelegenheid om binnen een redelijke termijn aan de geldende
Vakbekwaamheidseisen te voldoen, waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering bij onvoorziene
omstandigheden is geborgd.
Vertrouwende op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Edwin Herdink
Voorzitter CFD
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