Consultatieverslag Wijzigingsregeling examens financiële dienstverlening (bijzondere
examens)
Dit document bevat een verslag van de openbare internetconsultatie van de ontwerpregeling van de
Minister van Financiën tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële
dienstverlening Wft in verband met de afname van bijzondere examens en enkele technische
wijzigingen. De consultatietermijn bedroeg drie weken; van 20 februari 2019 tot en met 13 maart
2019. Het streven is om de regeling per 1 april in werking te laten treden.
Naar aanleiding van de consultatie zijn vier reacties ontvangen, een drietal van exameninstituten en
één van drie brancheorganisaties van financieel dienstverleners. De reacties zijn te raadplegen via
https://www.internetconsultatie.nl/toetstermenwftexamens/reacties.
Het Ministerie van Financiën is degenen die een reactie hebben gegeven op de geconsulteerde
ontwerpregeling erkentelijk voor hun bijdragen en zal daar hieronder op hoofdlijnen op ingaan.
De ontvangen reacties hebben allemaal betrekking op het de mogelijkheid van het bijzonder examen,
als bedoeld in artikel 11, vierde lid, BGfo.
Een aantal opmerkingen ziet op het bijzonder examen als alternatief voor de mogelijkheid om alle
initiële examens voor de relevante beroepskwalificaties opnieuw af te leggen. Naar aanleiding hiervan
wordt opgemerkt dat het bijzonder examen voor het eerst de mogelijkheid biedt om de
adviesbevoegdheid te doen herleven. Het opnieuw behalen van het diploma voor een bepaalde
beroepskwalificatie is daardoor niet noodzakelijk bij verlies van de adviesbevoegdheid. De
mogelijkheid om een nieuw diploma te halen, blijft evenwel open. Daarvoor gelden de reguliere eisen
voor het behalen van een initieel diploma.
Een aantal organisaties wijst erop dat het bijzonder examen nadrukkelijk beperkt moet blijven tot
vragen over gemiste eind- en toetstermen sinds het laatst behaalde PE-examen van de betreffende
kandidaat. In het huidige systeem wordt de PE-periode niet op individueel niveau vastgesteld. De
eind- en toetstermen worden per PE-periode vastgesteld. Voor de vaststelling van de eind- en
toetstermen voor de bijzondere examens wordt bij dit systeem aangesloten. Binnen deze systematiek
blijft het bijzonder examen beperkt tot de relevante actualiteiten uit de gemiste PE-periode.
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het moment waarop bijzondere examens worden
afgenomen. In de toelichting is verduidelijkt dat het gaat om één week per vier maanden.

