Verzoek sociaal overleg behoud van werkgelegenheid
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 voor financiële dienstverleners in Nederland.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zijne Excellentie mr. dr. L.F. Asscher
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
Zwolle, 19 april 2013

Geachte heer Asscher,
De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) deelt uw zorgen over de uiterst explosieve groei van
het aantal werklozen in Nederland en vraagt uw aandacht voor het volgende:
Haaks op uw zorgen staat het beleid van het Ministerie van Financiën t.a.v. de beroepsgroep
vakbekwame zelfstandig financieel dienstverleners en adviseurs in loondienst. Juist nu alle zeilen
bijgezet dienen te worden om verdere uitstroom van werkgelegenheid te voorkomen drijft het
Ministerie van Financiën via een eigen wettelijk gecreëerde route een hele beroepsgroep de afgrond
in.
CFD is dan ook uiterst bezorgd over de voorgenomen plannen zoals die door de Minister van
Financiën in Bgfo3 t.a.v. permanente educatie zijn uitgewerkt en gepubliceerd in de Staatscourant
van 6 maart jl. De gevolgen die uit dit gedragsbesluit voortvloeien zijn desastreus voor de
werkgelegenheid van de beroepsgroep zelfstandig financieel dienstverleners en adviseurs in
loondienst.
Sinds 2009 dienen financieel dienstverleners te voldoen aan zich alsmaar uitbreidende toezichtregels,
beperkende beloningsregels, voorgeschreven gedragsregels en verhoogde opleidingseisen. De
overdosis aan regelgeving heeft thans een verlammende uitwerking bereikt, met de jongste
voorgenomen permanente educatie-eisen zullen vele, nu nog gezonde bedrijven, zich niet meer op
een redelijke wijze kunnen aanpassen en gedwongen worden in personeel te saneren of het bedrijf
op te heffen. De uitstroom van uitgerangeerde vakbekwame financieel dienstverleners en adviseurs
in loondienst zal hierdoor het werkloosheidscijfer nog verder omhoog stuwen.
CFD vindt het sociaal-maatschappelijke onverantwoord, ongewenst, onrechtvaardig en buiten iedere
proportie dat een hele beroepsgroep de vrije beroepsuitoefening wordt ontnomen. Er is geen enkel
maatschappelijk belang of rechtsgrond die de uitvoering van dit gedragsbesluit rechtvaardigt.
Met de informatie die CFD ter beschikking staat zijn alle beroepsorganisaties unaniem in het afwijzen
van de beroepsbeperkingen die t.a.v. permanente educatie uit Bgfo3 voortvloeien. Door de inbreng
van de brancheorganisaties te negeren dwarsboomt het Ministerie van Financiën het democratisch
proces en creëert zij uitval van werkgelegenheid.
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Omdat Financiën op geen enkele wijze rekening blijkt te houden met de belangen van vakbekwame
financieel dienstverleners en de consequenties die dit voor de werkgelegenheid met zich meebrengt
hoopt CFD dat u ons in de gelegenheid wilt stellen om onze visie nader toe te lichten.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Commissie Financiële Dienstverlening

Edwin Herdink
Voorzitter
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Bijlage: - Brief aan College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
- Contra expertise Wft diploma’s en PE-examens
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