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De vereniging 
 
Naam:  Vereniging van Vermogensbeheerders en 
 Commissionairs 
  
Adres: Postbus 15245 
 
Postcode en woonplaats: 1001 ME  Amsterdam 
 
Telefoonnummer: 0182-699 301 
 
Fax: 0182-699 774 
 
E-mail: info@vvenc.nl 
 
Website: www.vvenc.nl 
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Achtergrondinformatie over de vereniging 
 
De statutaire doelstelling van de vereniging bestaat uit het bevorderen en behartigen 
van de gemeenschappelijke belangen van de leden van de Vereniging van 
Vermogensbeheerders en Commissionairs. 
 
Ondanks de steeds veranderde omstandigheden waarbinnen onze leden hun bedrijf 
optimaal trachten uit te oefenen, heeft de vereniging met inzet van de leden ook in 
2011 het eigen karakter vorm kunnen geven met het uitwerken van de doelstelling 
op de volgende wijze: 
 
a. Intern  

 
− De snel wijzigende regelgeving onder de aandacht brengen van de leden. 
− Informatie-uitwisseling ten behoeve van de kennis en kunde van de leden. 
− Waar mogelijk (financieel) voordeel behalen door gezamenlijkheid.  
− Meedenken met de leden hoe kan worden omgegaan met de gewijzigde 

opinie over onze sector van de media en (potentiële) klanten. 
 
b. Extern 
 
− Optreden als vertegenwoordiger naar de toezichthouders en het ministerie 

van Financiën en overige externe organisaties, zoals Kifid en DSI en naar 
andere brancheorganisaties in de financiële sector. 

− Een doelmatige en efficiënte regelgeving bevorderen op een zodanige wijze 
dat geen onnodige administratieve en financiële lasten ontstaan. 

− Nationaal en internationaal politiek lobbyen, teneinde de belangen van de 
effectenbranche als geheel, en in het bijzonder die van de 
vermogensbeheerders en de commissionairs, te behartigen. 

− Het bekendmaken van de dienstverlening door vermogensbeheerders en 
commissionairs, onder meer door het steeds actueel houden van de website 
en het (mede) organiseren van bijeenkomsten. 

− Bewust low-profileopstelling in de media in verband met gewijzigde opinie 
over onze sector. 

 
 
De leden 
 
Alle, als zelfstandig vermogensbeheerder dan wel als commissionair werkzame 
instellingen kunnen lid zijn van de VV&C, daaronder begrepen zelfstandige 
onderdelen van financiële instellingen die zich met vermogensbeheer of het 
uitvoeren van orders bezighouden.  
 
Leden van de vereniging in formele zin kunnen zijn zij, die als entiteiten zijn 
ingeschreven in het register van de AFM op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 1 
Wet toezicht effectenverkeer jo artikel 1 letter h lid 2 en lid 8a en lid 8b van de 
Nadere Regeling Gedragstoezicht Effectenverkeer 2002. (art. 1:1 jo. 2: 96 Wft). 
 
De vereniging behartigt de belangen van alle in Nederland op het gebied van 
vermogensbeheer en orderuitvoering werkzame instellingen. 
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Het bestuur 
                                                                       
Het bestuur van de Vereniging 
van Vermogensbeheerders en 
Commissionairs bestaat uit een 
voorzitter, die in functie wordt 
benoemd door de Algemene 
Ledenvergadering. Voorts kiest 
het bestuur uit haar midden een 
secretaris en een penning-
meester.  
 
Op de foto staan de 
bestuursleden en de directeur 
van de Vereniging. 
 
 
 
 
 
Samenstelling Bestuur 
 
C.J. Bijloos   Voorzitter 
drs. J. Schalm   Secretaris 
J.A.M. Arkesteijn  Penningmeester 
mr. J.W. Rempt  Lid (tot 15 november 2011) 
drs. J.P. Stam RA RBA Lid 
N.F.A. Jansen   Lid 
T.F.C. Andringa  Lid 
 
 
Staf 
 
mr. M.E.A.Hiskes-Willemse, directeur 
E.M. de Jonge-Leeuwenhoek, office manager 
mr. A.J. ten Hoedt, juridisch medewerker  
 
mr. R.I.B. Weijerman, juridische ondersteuning consultaties 
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Raad van de Effectenbranche 
 
Zowel de Vereniging van Commissionairs, als de Vereniging van Vermogensbeheerders 
participeerden voor de fusie in 2006 al in de Raad van de Effectenbranche (REB).  
De REB is een koepel van de brancheorganisaties in de effectenbranche. In de REB 
participeert tevens de Association of Proprietary Traders (APT, voorheen Market 
Makers Association). 
Via de REB worden gemeenschappelijke onderwerpen, die alle 
beleggingsondernemingen raken, gecommuniceerd, voornamelijk naar toezichthouders 
en regelgevers. De onderwerpen die geen raakvlakken hebben met de andere 
brancheorganisatie en die van belang zijn voor onze leden worden door de VV&C zelf 
behartigd. 
 
 
Formele vertegenwoordiging  
 
Als representatieve organisatie heeft de vereniging een zetel in het bestuur van 
DSI. De vereniging heeft voorts een plaats in het Ronde Tafel Overleg Particuliere 
Beleggers van Euronext. 
 
Overige overlegorganen waarin wij zitting hebben: 
a. Gemengde commissie Administratieve Lasten: commissie van het Ministerie 

van Financiën onder voorzitterschap van de Directeur Financiële Markten, die 
beleidsmatig beslist over nut, noodzaak en prioriteren van wet- en regelgeving en 
zo een vermindering van administratieve lasten nastreeft. In 2010 is de 
Stuurgroep Overige Nalevingskosten opgegaan in de GC.  

b. Adviserend panel DNB en AFM: op basis van de Wft moeten de 
toezichthouders een AP (adviserend panel) instellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Taak: adviseren over begroting en 
jaarrekening van de toezichthouders. Het AP komt twee maal per jaar bijeen. 

c. Overleg heffingen: overleg met beide toezichthouders over hoogte en maatstaf 
van de jaarlijkse heffingen toezichtkosten. 

d. Overleg Vaste Commissie Financiën Tweede Kamer: tenminste één maal per 
jaar vindt een formeel overleg plaats met de Vaste Commissie. Voorts is er 
regelmatig informeel overleg met de betrokken Kamerleden, voornamelijk over 
de Wet financieel toezicht. 

e. FSSD (Financial Services Strategy Dialogue): interdepartementale overleggroep 
van brancheorganisaties, toezichthouders en het ministerie van Financiën om een 
internationaal en met name Europees level playing field te bewaken door zoveel 
mogelijk de internationale lobby op elkaar af te stemmen. Deelnemers kunnen 
input geven aan de ambtelijke vertegenwoordigers in Brussel. 

f. Internationaal overleg MiFID: regulier overleg met Europese 
zusterorganisaties. Belangrijkste aandachtspunt: level playing field. Invulling 
van regelgeving op nationaal niveau (Rijk/toezichthouders) mag niet uiteenlopen 
met internationale regelgeving. Trekker van dit overleg is APCIMS. Dit overleg 
is de afgelopen jaren wat minder intensief geweest, maar met de komst van 
MiFID II zal het weer frequenter plaats vinden. 
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Daarnaast worden talloze ad hoc overleggen gevoerd met Nederlandse 
zusterorganisaties (NVB, Verbond van Verzekeraars, Dufas, Adfiz, pensioenkoepels 
etc.) en met Euronext, de toezichthouders en het Ministerie van Financiën.  
Veel overleg is gevoerd met het Ministerie en de toezichthouders over de invoering 
van MiFID II en het verbod op het ontvangen van provisies.  
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Voorwoord 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Namens het bestuur van de vereniging kan ik u het jaarverslag van de Vereniging 
van Vermogensbeheerders en Commissionairs over het jaar 2011 aanbieden.  
Met genoegen legt het bestuur aan u verantwoording af over 2011. 
 
Ook 2011 was voor de leden een jaar met onzekerheden, toenemende beperkingen, 
toegenomen wet- en regelgeving en natuurlijk zijn de gevolgen van de aanhoudende 
financiële crisis voelbaar. Dankzij Mea Hiskes-Willemse en haar team is in 2011 
weer veel werk verzet. We hebben ons kunnen richten op een voornamelijk 
strategische belangenbehartiging voor de vereniging.  
 
Net als de vorige jaren was 2011 voor de vereniging een vol jaar. Als gevolg van de 
voortdurende crisis waren er weer veel ontwikkelingen in wet- en regelgeving. We 
hebben veelvuldig met de toezichthouders overlegd over de gevolgen voor de leden 
van diverse maatregelen.  
 
Tevens hebben we naar de nabije toekomst gekeken en het nodige in gang gezet om 
als vereniging effectief te kunnen blijven. Resultaat daarvan is dat u op de Algemene 
Ledenvergadering gevraagd zal worden om uw instemming te geven aan een door 
het bestuur opgestelde nieuwe toekomstvisie.  
 
Tijdens de ledenvergadering op 22 mei 2012 zullen wij u gaarne verwelkomen om 
met u van gedachten te wisselen over de toekomst van de vereniging. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
C.J. Bijloos 
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Verslag van het bestuur over het jaar 2011 
 
 
Ook in 2011 ondervonden we de gevolgen van de voortdurende financiële crisis, met 
name op het gebied van wet- en regelgeving. De vereniging heeft veelvuldig overleg 
gevoerd met het Ministerie en de toezichthouders, met name over de nieuwe 
verdienmodellen. Daarnaast zijn diverse andere onderwerpen aan de orde geweest en 
heeft het sociale aspect van de vereniging net als in voorgaande jaren een plaats 
gekregen.  
 
 
Samenvatting van activiteiten in 2011 
 
 De vereniging heeft vier ledenbijeenkomsten georganiseerd, waarvan twee 

bijeenkomsten tevens Algemene Ledenvergaderingen waren. 
 Er zijn twee sociale evenementen georganiseerd: Het door ANT Trust 

gesponsorde zomerevenement vond plaats in Benschop. Het bezoek aan 
zorgboerderij de Haan, waar iedereen sportief in de weer was en tevens werd 
genoten van een lunch, had als afsluiting een barbecue met natuurlijk de 
traditionele haring. Het was een geslaagde bijeenkomst. Het jaardiner, 
gesponsord door Binck Bank, met voorafgaand de ALV en een gezellige 
borrel, vond plaats in Kasteel Montfoort met als gastspreker prof. Dolf van 
den Brink. 

 We hebben gereageerd op een aantal consultaties over de Wft en andere 
regelgeving.  

 Deelname aan de Gemengde Commissie Regeldruk Financiële sector.  
 Partner van Centiq, een samenwerkingsverband van markt, toezichthouders 

en overheid met als doel consumenten bewuster te maken van geldzaken. 
 Voeren van een procedure om vermogensbeheer BTW-vrij te maken. 
 Besprekingen met betrekking tot Zelfregulering, met name ten aanzien van 

een centraal registratie instituut en een integriteitstoets voor de gehele 
financiële sector. 

 Sessies inducements bij beleggingsondernemingen.  
 Follow-up overleg Beleggerscompensatiestelsel, met name om een mogelijke 

extra bijdrage van de branche van in totaal 500 miljoen Euro te voorkomen. 
 Deelname aan het overleg over de financiering van het toezicht. 
 Lidmaatschap van de Panels van de AFM en DNB.  
 Procedure kosten toezicht en uitspraak CBb. 
 Betrokken bij de Cifa convention en de APCIMS en daarmee het 

internationaal netwerk versterken. 
 Overleg met de AFM inzake leidraden en natuurlijk over verdienmodellen. 
 Round table AFM Cesr-consultatie met betrekking tot de evaluatie van 

MiFID. 
 Bespreking DNB inzake prudentieel toezicht. 

Enkele van de hierboven genoemde activiteiten komen in het vervolg van dit verslag 
uitgebreider aan de orde. Allereerst vindt u het verslag over activiteiten met een 
intern karakter en daarna over activiteiten met een extern karakter. 
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Activiteiten met een intern karakter 
 

De afgelopen jaren is uit reacties gebleken wat de leden over het algemeen als een 
handige manier van informatie-uitwisseling ervaren. De VV&C geeft de actuele en 
brancherelevante informatie aan medewerkers van de leden via de nieuwsbrieven, 
via tussentijdse e-mails, tijdens ledenbijeenkomsten en via de website. De 
nieuwsbrieven worden per e-mail naar de leden verzonden en worden tevens op het 
besloten gedeelte van de website opgenomen. Wegens technische problemen is de 
website in 2010 nauwelijks bijgewerkt. In de loop van 2010 is heel veel werk verzet 
om een geheel vernieuwde website weer actueel te krijgen. De vernieuwde website 
is begin 2011 online gegaan. Gaandeweg zijn nog wat veranderingen op de website 
aangebracht, maar nog meer verbeteringen zijn noodzakelijk. 
 

Informatie-uitwisseling 

In 2010 is gestart met het regulier benaderen van nieuwe vergunninghouders om hen 
te interesseren voor het lidmaatschap van de VV&C. De bestuursleden benaderen 
potentiële leden en nodigen hen uit voor een bijeenkomst. Dit beleid hebben we in 
2011 ook doorgezet en met resultaat, want in 2011 hebben wij 8 nieuwe leden 
mogen bijschrijven. 

Ledenwerving 

 

In augustus is het bestuur voor het eerst bijeengekomen om na te denken over de 
toekomst van de vereniging. Gezien de veranderende marktomstandigheden en de 
veranderingen in de bedrijfsvoering van de leden werd een herijking van de strategie 
en visie door het bestuur noodzakelijk geacht. 

Nieuwe toekomstvisie 

Dat heeft geresulteerd in een visiedocument, wat op de ALV in mei 2012 aan de 
leden wordt voorgelegd.  
 
Ledenbijeenkomsten en Algemene Ledenvergaderingen met presentaties  
 
(1)  Tijdens het eerste deel van de ledenbijeenkomst op 15 februari 2011 werd 
aandacht besteed aan het op 1 januari 2011 van kracht geworden beloningsbeleid. 
De inleiding hiervoor werd verzorgd door de heer Maarten Hage van de 
Nederlandsche Bank. Tevens waren van Charco & Dique de heren Alex Poel en 
Sjako Weering aanwezig. Het bestuur heeft Charco & Dique opdracht gegeven een 
format op te stellen, wat ter beschikking komt van de leden, zodat u aan de in de 
Regeling neergelegde verplichting, om uw beloningsbeleid vorm te geven, kunt 
voldoen.  
Het tweede deel van de middag had een iets andere opzet. Dit deel stond in het teken 
van een discussie over de drie vormen van provisie: Bestandsvergoedingen, Kick 
back op transactiekosten en provisie die de beleggingsonderneming betaalt aan 
aanbrengers van cliënten. 
 
(2)  Op 24 mei 2011 werd de eerste Algemene Ledenvergadering van de VV&C van 
het jaar gehouden in Breukelen. 
 
Elke Algemene Ledenvergadering in het voorjaar komt de financiële 
verantwoording over het voorafgaande jaar aan de orde.  
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Aan de leden van het bestuur werd decharge verleend. De vergadering ging tevens 
unaniem akkoord met het concept van het jaarverslag over 2010. De kascommissie 
blijft ongewijzigd bestaan uit de heren Van Doorn en Weijerman. 
 
Na de Algemene Ledenvergadering gaf de heer Jeroen van Dijk, Managing Director 
Capital Markets bij ANT Trust een inleiding over AIFMD, een Europese Richtlijn 
met gevolgen voor Nederland. 
Na de pauze volgde een inleiding over de Wet Bescherming Persoonsgegevens door 
Peter Kits, Advocaat Intellectuele eigendom, ICT en Privacy en Manon Hoseman 
Advocaat Financial Services. Beide zijn van Holland Van Gijzen Advocaten en 
Notarissen LLP. 
 
De middag werd afgesloten door een presentatie van mevrouw Inge van den Doel, 
directeur VBA Belegginsprofessionals. Zij zette uiteen wat de VBA inhoudt en wat 
zij bieden en vervolgens was het woord aan de heer Dick Vis, algemeen directeur 
van DSI. Hij beantwoorde de vraag “Waar staan we en wat verwachten we van 
elkaar?” 
 
(3)  Op 13 september was tijdens de ledenbijeenkomst de heer Casper Riekerk van 
Finnius Advocaten aanwezig om informatie te verschaffen over “ hertoetsing van de 
deskundigheid van bestuurders” middels een korte presentatie, gevolgd door een 
discussie. 
 
Het tweede deel vond een discussie over inducements plaats onder leiding van de 
heer Fred Böttcher. 
 
(4)  De tweede Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 15 november 2011. 
De voornaamste agendapunten betroffen de begroting voor 2012 en het voorstel 
voor de contributie voor 2012. Medio 2011 is Bart Weijerman gevraagd om 
inhoudelijke ondersteuning te geven bij consultaties van wet- en regelgeving.  
Tevens werd bekend dat Marcel van Doorn zijn dienstverband bij Falc Invest heeft 
beëindigd.  
Het vertrek van de beide leden van de kascommissie noodzaakte het bestuur om aan 
de ALV voor te stellen twee nieuwe leden te benoemen: de heren Peter Brands van 
Inmaxxa en Etienne Platte van Antaurus. Beiden zijn bij acclamatie benoemd. 
 
Op de ALV en nadrukkelijk op het aansluitende jaardiner werd afscheid 
genomen van Jan Willem Rempt.  
Jan Willem was sinds 2003 lid van het bestuur van, eerst de Vereniging van 
Vermogensbeheerders en later van de VV&C. 
Door de voorzitter werd Jan Willem zeer bedankt voor zijn ongelofelijke 
inzet voor de vereniging en haar leden.  
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Het Zomerevenement 
 
Het zomerevenement, gesponsord door ANT Trust & Corporate Services, vond de 
gehele dag plaats op Zorgboerderij de Haan in Benschop.  
 

 
 
We begonnen met een goed verzorgde lunch middenin de mooie weilanden van 
Benschop. Daarna gingen we onder meer trekzagen, breinbreker en boogschieten. 
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De actuele discussie over inducements 
is als inhoudelijk gedeelte aan het 
zomerevenement toegevoegd. 
 
 
Na de discussie over inducements kon 
er nog een wandeling gemaakt worden 
over de prachtige houtkades en volgde 
natuurlijk de haringparty met als 
afsluiting een barbecue.  
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Het Jaardiner 
 
We waren dit jaar in Kasteel Montfoort voor het traditionele jaardiner. Voorafgaand 
aan het diner waren veel leden aanwezig voor de borrel. 
 

 
 

Het diner was ook nu weer goed verzorgd. Tijdens het jaardiner hield Prof. Dr. 
R.G.C. (Dolf) van den Brink, hoogleraar financial institutions aan de Universiteit 
van Amsterdam de tafelrede. 
 

 
 

 
 

Het diner werd gesponsord door BinckBank N.V.  
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Activiteiten met een extern karakter 
 
We worden onverminderd geconfronteerd met een toename van wet- en regelgeving. 
In 2011 werd de eerste formele consultatie gehouden door de Europese commissie 
van een eerste concept van de herziening van MiFID: MiFID II. 
In 2011 is ook de European Securities Market Authority (ESMA) opgericht. ESMA 
moet ervoor zorgen dat de Europese Verordeningen in alle landen van de EU op een 
vergelijkbare wijze worden geïmplementeerd. Daartoe vaardigt ESMA guidances 
uit: een nieuwe vorm van pseudo-regelgeving.  
De vereniging heeft zich daarbij ingezet voor de bevordering van een doelmatige en 
efficiënte regelgeving, op een zodanige wijze, dat geen onnodige (administratieve en 
financiële) lasten ontstaan voor de leden.  
 
Er is een reactie gegeven op de volgende consultaties: 
 
Europese Commissie 
− Respons op de review van MiFID 
− Via AFM en MinFin: inbreng bij de consultatie van  toezichthouders 

 
Tweede Kamer 
Inbreng voor de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Bekostiging 
Toezicht Financiële Sector 
 
Consultaties Ministerie van Financiën 
− Consultatiereactie op het Wijzigingsbesluit Wft 2012 
− Reactie op aansprakelijkheid Toezichthouders 
− Reactie op de consultatie verbetering vakbekwaamheid  
− Reactie op het consultatiedocument “ Modulaire Structuur WFT 

Vakbekwaamheid oktober 2011” 
− Overgangsrecht vrijstellingsregeling 50K beleggingsinstellingen (ook naar 

AFM) 
− Reactie op consultatie Omnibus I Richtlijn 

 
AFM consultaties 
− Jaarrekening 2010 
− Begroting 2011 
− Consultatie tarieven eenmalige toezichthandelingen 2011 
− Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 
− Leidraad Klant in beeld: Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en 

vermogensbeheer 
 
DNB consultaties 
− Jaarrekening 2010 
− Begroting 2011 
− Beheerst Beloningsbeleid 
 
 
 
 



 

 16 
 

Deelname internationale conferenties: 
 
Wij hebben in 2011 deelgenomen aan een tweetal internationale bijeenkomsten: de 
jaarlijkse Apcims Conferentie en een studiereis naar Washington. 
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Publicaties 
 
In het verslagjaar heeft de VV&C regelmatig meegewerkt aan diverse publicaties: 
 
Mediaplanet – Telegraaf  
Kristel Hurenkamp  
m.b.t. goed vermogens beheer 
half april  
 
FD 
Jasperien van der Weerdt 
Half juni 
Vermogensbeheer 
 
Reed Business 
Johan Brinkman 
Special vermogensbeheer 
Half augustus 
 
Fondsnieuws 
Barbara Nieuwenhuijsen 
Kickback afschaffing 
Eind september 
 
Artikel Special “Toezicht”  tijdschrift Compliance 
Tom Loonen 
Toezichthouders en de kleinere beleggingsondernemingen 
Pas geplaatst in januari 2012 
 
Telegraaf  
Marie-Louise Schonewille 
Themabijlage Investeren 
Begin december 
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Overigen 
 
 
Beheerst beloningsbeleid 
Op 1 januari 2011 is het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft van kracht geworden. 
Met dit besluit wordt beoogd perverse prikkels in de beloningen bij financiële 
ondernemingen te voorkomen of beheersen. Vanaf 2009 waren we er van op de 
hoogte dat AFM en DNB regels nodig achtten voor beloningen. 
In februari 2011 heeft DNB een inleiding verzorgd tijdens een ledenbijeenkomst. 
Daar is tevens besloten dat Charco & Dique voor de leden een handleiding zou 
opstellen: Handleiding Beheerst Beloningsbeleid, Vereniging van 
Vermogensbeheerders & Commissionairs, 27 maart 2011. Met deze Handleiding 
kunnen onze leden invulling geven aan het Beheerst Beloningsbeleid in hun 
instelling.  
DNB heeft aangegeven dat deze handleiding een prima handvat biedt om te voldoen 
aan de regelgeving. 
De Handleiding hebben we op de website geplaatst, op het besloten gedeelte. 
Daarmee geeft de vereniging invulling aan een van haar doelstellingen: het 
ondersteunen van de leden bij hun bedrijfsvoering.  
 
Client ID 
In de concept versie van MiFID II is de verplichting opgenomen om te komen tot 
een eenduidig systeem om cliënten te identificeren. Daarover is intensief overleg 
gevoerd, zowel met AFM als met het ministerie van Financiën.  
Dat de verplichting om een Client ID op te nemen wordt ingevoerd, lijkt 
onontkoombaar. De wijze hoe uitvoering te geven, is nog een vraagstuk waarvoor de 
regelgevers nog geen oplossing hebben.  
 
Kennismaking 
De toen redelijk nieuwe directeur Financiële Markten van Financiën, Klaas Knot, 
was nog niet echt bekend met onze sector. Vandaar dat wij het initiatief hebben 
genomen om met hem langs een aantal leden te gaan, zodat hij zich ter plekke kon 
laten informeren over wat beleggingsondernemingen doen. Na afloop van die dag, 
heeft hij ons laten weten dit initiatief zeer op prijs te hebben gesteld.  
 
Verdienmodellen 
Bijna het hele jaar heeft in het teken gestaan van de discussie over verdienmodellen. 
Bij de invoering van MiFID zijn regels gesteld over passende provisies. Door de 
AFM zijn deze in juli 2009 nader uitgewerkt in de Leidraad passende provisies 
Beleggingsondernemingen.  
 
De AFM heeft na onderzoek geconstateerd dat het desondanks in de praktijk lastig 
blijkt om de ongewenste prikkels weg te nemen die uitgaan van provisies. In maart 
2011 heeft de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer geschreven 
dat hij een voorkeur heeft voor een verbod op Europees niveau, maar dat als een 
verbod op Europees niveau niet haalbaar is, hij alsnog stappen zal ondernemen om 
deze provisies op nationaal niveau te verbieden  
De inzet van de minister en dus ook van de AFM is een verbod op alle vormen van 
provisie bij beleggingsondernemingen. 
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In 2010 hebben we tijdens een ledenbijeenkomst, onder leiding van de heer Fred 
Böttcher, reeds gediscussieerd over inducements. En in 2011 is een begin gemaakt 
met het opstellen van een Position Paper Passende Provisie. Een werkgroep uit de 
leden onder leiding van Fred Böttcher heeft een beleidsvisie opgesteld hoe om te 
gaan met het verbod op provisies. Aandachtspunt én uitgangspunt is een level 
playing field binnen de gehele financiële sector.  
In de werkgroep hadden zitting:  
Daan Muusers (AMDK) 
Egbert Berkhoff (Noordnederlands Effektenkantoor) 
Etienne Platte (Antaurus) 
Mark Sombekke (Fintessa vermogensbeheer) 
Joris Teulings (Castanje vermogensbeheer) 
Harry van Tol (Total Invest) 
Bas van Wersch (Amstel capital management) 
 
Dit Position Paper is in de ledenbijeenkomst van september met de leden besproken.  
De leden konden zich in grote lijnen vinden in het voorgestelde plan.  
Het Position Paper is te vinden op het besloten deel van de website. 
 
Kosten beleggingsdiensten 
Naar aanleiding van onder meer ons Position Paper is de AFM in 2011 begonnen 
met een onderzoek naar de kosten van beleggingsdiensten en beleggingsproducten. 
Dit onderzoek wordt in 2012 voortgezet. 
 
BCR (Beleggerscompensatieregeling) 
De Beleggerscompensatieregeling is ook in 2011 onderwerp van gesprek geweest bij 
het departementale overleg. In 2010 werd door de EU Commissie een nieuw 
voorstel voor de heffing ingediend. In het voorstel was onder meer opgenomen dat 
het fonds per land zou moeten worden verhoogd. Voor Nederland zou dit betekenen 
dat het fonds in totaal 500 mln EURO (nu: 11,2 mln) zou moeten worden en dat 
landen verplicht worden om bij te springen indien het BCR fonds van een andere 
lidstaat uitgeput zou zijn. Zowel het Ministerie van Financiën als DNB als 
marktpartijen vonden en vinden dat dit voorstel van tafel moet. Door ons is 
ondermeer de Tweede Kamer geïnformeerd. De meeste partijen steunen dit 
standpunt. In 2011 is de status vooralsnog dat binnen Europa geen meerderheid te 
vinden is voor een gezamenlijk standpunt en dat er voorlopig geen verdere 
voortgang om een wijziging tot stand te brengen, plaats vindt.  
 
Geschiktheid 
Geschiktheid is een nieuwe term in Mifid en is een uitbreiding op de huidige 
competentie van deskundigheid. Geschiktheid is niet alleen kennis en vaardigheden, 
maar de toezichthouder kijkt ook naar professioneel gedrag. Hiervoor zullen nieuwe 
procedures geïmplementeerd worden in de AO/IC. Naar aanleiding van de 
presentatie van Finnius over 'Geschiktheid' hebben wij gesprekken gehad met Boer 
& Croon. Zij waren zeer enthousiast om samen met de VV&C een format te maken 
die de leden van de VV&C kunnen implementeren in hun AO/IC. Omdat de regeling 
pro rato wordt toegepast naar grootte van de onderneming is het de bedoeling dat de  
meeste leden dit één op één kunnen overnemen. Boer & Croon zal in september 
2012, na gesprekken met verschillende leden en de AFM, de format presenteren op 
een ledenbijeenkomst. 
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Panel bijeenkomsten 
Adviserend panel DNB en AFM: op basis van de Wft moeten de toezichthouders 
een AP (adviserend panel) instellen, bestaande uit vertegenwoordigers van 
brancheorganisaties. Taak: adviseren over begroting en jaarrekening, en dus het 
beleid, van de toezichthouders. Het AP komt twee maal per jaar bijeen. 
 
AFM 
Vanzelfsprekend waren de gevolgen van de financiële crisis voor de toezichthouders 
en het toezicht het belangrijkste item. Met name transparantie van markten is in 
2011 een belangrijk aandachtspunt. Door de VV&C is aandacht gevraagd voor de 
pensioenopbouw bij de AFM (er is een fors dekkingstekort) en hoe de markt 
hiervoor moet gaan betalen. Ook de invoering van een nieuw ICT systeem blijkt 
kostbaar. Tendens is dat het aantal fte toeneemt en daarmee ook de begroting.  
 
Bij het najaarspanel werd aangekondigd dat met name het thema 
‘vermogensopbouw’ speerpunt zal zijn van het nieuwe beleid. 
 
DNB 
Door DNB werd aangekondigd dat er een nieuw toezichtsmodel wordt ontwikkeld 
waarbij meer wordt gestuurd op risico. Alle instellingen worden ingedeeld in 
toezichtsklassen. De mate en intensiteit van toezicht hangt af van de klasse. De 
toezichtuitoefening moet daardoor effectiever en efficiënter worden. De totale 
begroting voor 2012 stijgt overigens wel. 
Door de onzekerheid over het nieuwe wetsvoorstel Financiering Toezicht waren de 
cijfers bij de begrotingsbespreking nog niet bekend.  
 
 
Procedures 
 
Procedure Kosten toezicht 
Aansluitend op het uitgebreide overzicht dat is opgenomen in het jaarverslag van de 
vereniging van 2008 en de aanvulling in 2009 heeft de VV&C in 2010, 
vertegenwoordigd door advocaat Wietse de Jong, het beroepsschrift ingeleverd bij 
de Rechtbank Rotterdam. De zitting heeft plaatsgevonden op 13 december.  
 
Alle relevante stukken ten aanzien van deze procedure zijn te vinden op het besloten 
deel van onze website. 
 
De vereniging heeft besloten om ook tegen de nota toezichtkosten 2011 bezwaar in 
te dienen en dit bij de lopende bezwaarprocedure te voegen.  
 
Procedure BTW 
Aansluitend op het uitgebreide overzicht dat is opgenomen in het jaarverslag van de 
vereniging van 2008 en de aanvulling in 2009 is in 2010 wederom discussie geweest 
met de inspecteur. Een afschrift van het geanonimiseerde bezwaar is opgenomen op 
de website van de vereniging. 
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Inzake de procedure kan worden bericht dat het Gerechtshof is verzocht om de 
procedure aan te houden tot dat het Europese Hof van Justitie een uitspraak heeft gedaan 
in een vergelijkbare zaak. Wij hebben afgesproken dat wij contact opnemen met het 
Gerechtshof in Leeuwarden wanneer de uitspraak van het Hof van Justitie er is, zodat de 
zaak op de rol kan worden gezet.  
 
 
Consultatiedocumenten 
 
Alle documenten zijn te vinden op onze website 
 
 
Europese Commissie 
 
Respons op de review van MiFID 
Aandacht is met name gevraagd voor de administratieve lasten die gepaard zullen 
gaan met de invoering van een Cliënt ID, transparantie vergroten en een level 
playing field met andere branches in de financiële sector. 
 
De Europese Commissie had ook de toezichthouders uit de EU landen en de 
betrokken ministeries in diverse sessies om input gevraagd. Op verzoek van AFM en 
het ministerie van Financiën hebben wij hen nader geïnformeerd over onze 
standpunten. 
 
ESMA 
Cliënt ID 
Door ESMA, de Europese toezichthouder op de financiële markten, is in december 
2011 een Round Table georganiseerd met als doel te inventariseren hoe invoering 
van een Cliënt ID mogelijk zou zijn.  
De insteek van de VV&C is als steeds, dat de invoering geen administratieve 
lastenverzwaring mag geven en dat het systeem in elk geval eenduidig in heel 
Europa moet worden ingevoerd, omdat anders het doel, opsporing van 
marktmisbruik, niet wordt bereikt. Overigens hebben wij toch vraagtekens bij de 
efficiency van dit middel: vooropgezet marktmisbruik is hiermee niet op te sporen. 
Een transactie via bijv. Zwitserland, verbreekt de keten. 
 
Tweede Kamer 
Inbreng voor de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Bekostiging 
Toezicht Financiële Sector 
In het najaar van 2011 heeft de minister van Financiën het wetsvoorstel bekostiging 
financieel toezicht ingediend bij de Tweede Kamer. Een van de belangrijkste 
veranderingen is dat de overheid niet meer percentueel bijdraagt, maar een nominaal 
bedrag per jaar. De vaste bijdrage aan de AFM (en ook de bijdrage aan DNB) 
worden jaarlijks vastgesteld. Het wetsvoorstel is niet ter consultatie voorgelegd, 
vandaar dat wij ons met ons commentaar direct tot de leden van de Vaste Commissie 
Financiën hebben gewend. 
Onze input werd, soms letterlijk, door diverse leden gebruikt om vragen aan de 
minister te stellen. Een van de belangrijkste aandachtspunten was hoe de minister 
het plafond bewaakt van de begrotingen van de toezichthouders, nu hij zelf geen 
incentive meer  heeft, omdat zijn bijdrage nominaal en niet meer percentueel is. 
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Het antwoord van de minister was teleurstellend: De Auditdienst van het ministerie 
houdt toezicht op het juist uitvoeren van de ministeriële verantwoordelijkheid.  
 
Consultaties Ministerie van Financiën 
− Consultatiereactie op het Wijzigingsbesluit Wft 2012: 

Dit besluit regelt met name een aantal zaken in de AO/IC van de financiële 
dienstverleners. Onze inbreng richtte zich derhalve op het handhaven van een 
level playing field tussen financiële dienstverleners en 
beleggingsondernemingen. 

− Reactie op aansprakelijkheid Toezichthouders 
Naar aanleiding van de huidige crisis en om de discrepantie van de 
aansprakelijkheid voor toezichthouders met de ons omringende landen weg te 
nemen, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot situaties waarin grove schuld en 
opzet kan worden aangetoond. Alhoewel dit nog net geen carte blanche is, 
hebben wij onze zorgen geuit over de positie van kleinere financiele instellingen 
die hiermee nauwelijks meer opgewassen zijn tegen de toezichthouders.  

− Reactie op de consultatie verbetering vakbekwaamheid  
Ook hierbij is level playing field ons belangrijkste aandachtspunt. Hoe kan het 
dat financiële dienstverleners wel beleggingsproducten mogen verkopen zonder 
dat van hen hetzelfde kennisniveau wordt gevraagd als gevraagd wordt van 
beleggingsondernemingen/beleggingsspecialisten? 

− Reactie op het consultatiedocument “ Modulaire Structuur WFT 
Vakbekwaamheid oktober 2011” 
zie vorige gedachtestreepje. 

− Overgangsrecht vrijstellingsregeling 50K beleggingsinstellingen (ook naar 
AFM) 
De vrijstelling voor beleggingsfondsen werd verhoogd van 50K naar 100K. 
Alleen was vergeten om een overgangsregeling op te nemen. Dat zou betekenen 
dat alle 50K fondsen op 1 januari 2012 of zouden moeten worden geliquideerd 
of dat er door de participanten zou moeten worden bijgestort. Beide oplossingen 
zouden voor de belegger zeer nadelige gevolgen hebben.  
Wij hebben dit actief onder de aandacht gebracht bij zowel ministerie als AFM. 
En een mooi resultaat geboekt: alsnog werd een overgangsregeling aan het 
wetsvoorstel toegevoegd. 

− Reactie op consultatie Omnibus I Richtlijn 
Deze EU richtlijn regelt de instelling van Europese koepels van toezichthouders. 
Op het terrein van effectenmarkten is voor ons met name ESMA van belang.  
Wij hebben aandacht gevraagd voor dubbeling van toezicht, de kosten en 
toename van regelgeving. 
 

AFM consultaties 
− Jaarrekening 2010 
− Begroting 2011 
− Consultatie tarieven eenmalige toezichthandelingen 2011 
Bovenstaande punten worden behandeld onder het kopje Panel op blz. 20 
 
Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 
Met een aantal leden is een overleg georganiseerd met de AFM over deze leidraad. 
Grootste struikelblok was dat er in de techniek van het beoordelen van het 
beleggingsbeleid te weinig kennis is bij de AFM. Ook was er in het concept 
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nauwelijks of geen aandacht voor belegging met individuele titels, de kosten van 
beleggingsproducten en was de risicoanalyse niet correct.  
Een aantal van onze aanbevelingen zijn overgenomen in de definitieve versie van de 
leidraad. 
− Leidraad Klant in beeld: Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en 

vermogensbeheer 
Ook voor deze leidraad is met AFM gesproken door een delegatie van de 
VV&C. Onderdeel van deze leidraad was de visie van de AFM op 
verdienmodellen en kosten van advies/beheer. Ook hier zijn een aantal van onze 
aanbevelingen overgenomen door de AFM. 
 

 
DNB consultaties 
− Jaarrekening 2010 
− Begroting 2011 
Bovenstaande punten worden behandeld onder het kopje Panel op blz. 20 
− Beheerst Beloningsbeleid 

Zie hierboven onder het kopje Overigen, Beheerst Beloningsbeleid, blz. 18 
 
 
Seminars: 
 
BDO Beheerst beloningsbeleid 
In het kader van de discussies over beheerst beloningsbeleid waren wij aanwezig bij 
dit seminar in mei 2011, waaraan ook DNB zijn medewerking verleende. 
Bij de inbreng is vooral gewezen op de noodzaak van het proportioneel toepassen 
van de regelgeving. Een renumeratiecommissie bijvoorbeeld, is bij de meeste 
kleinere instellingen niet aanwezig. En het moet dan geen verplichting worden om 
zo’n commissie in te stellen. 
 
IRR conferentie MiFID II 
In november is een conferentie georganiseerd om de belangrijkste aandachtspunten 
van de invoering van MiFID II te bespreken. Door de VV&C is intensief 
meegedacht met de voorbereiding. Door ziekte was het helaas niet mogelijk om ook 
de inleiding op de dag zelf te verzorgen. 
 
Seminars (on) mogelijke verdienmodel van de toekomst 
Zowel door Binck Bank als door Theodor Gilissen Bankiers zijn seminars 
georganiseerd over de nieuwe verdienmodellen. 
Alle seminars was de vereniging vertegenwoordigd om het standpunt, zoals 
verwoord in het Position Paper onder de aandacht te brengen. 
 
Apcims Conferentie 
Theo Andringa en Mea Hiskes-Willemse zijn aanwezig geweest bij de jaarlijkse 
conferentie van onze Engelse zusterorganisatie Apcims. 
Onderwerp was natuurlijk de nieuwe MiFID II, maar ook ontwikkelingen op de 
Europese financiële markten en natuurlijk de crisis waren onderwerp van 
bespreking. 
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APEP reis Brussel Washington 
De vereniging heeft in REB verband deelgenomen aan een studieprogramma van de 
Atlantic & Pacific Exchange Program in Washington en Brussel. De regulering van en 
het toezicht op de financiële sector in Europa en de Verenigde Staten na de crisis 
stonden daarbij centraal.  
Schokkend was om te ontdekken (of misschien wel bevestigd te zien) dat het zowel in 
Brussel als in Washington niet uitsluitend gaat om de effectiviteit van de regelgeving, 
maar dat politiek opportunisme een grote rol speelt. 
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Rapport inzake jaarbericht 2011 van Deloitte (hierna apart ingevoegd) 
 



 

 

 

 

  

 
Vereniging van Vermogensbeheerders en  

Commissionairs 

Amsterdam 

 

Rapport inzake 

jaarbericht 2011 

 

25 april 2012 

 



Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs 

Amsterdam 

 

3113222630 - 2/16 

 

Inhoud 
 Blad 

Accountantsrapport 3 

Samenstelling bestuur 4 

Jaarrekening 5 

 Balans per 31 december 2011 6 

 Staat van baten en lasten 2011 7 

 Toelichting op de balans en rekening van baten en lasten 8 

Overige gegevens 12  

  



Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs 

Amsterdam 

 

3113222630 - 3/16 

 

 

Accountantsrapport 

 

 

  



Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs 

Amsterdam 

 

3113222630 - 4/16 

 

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2011 is als volgt: 

 

C.J. Bijloos, voorzitter 

drs. J. Schalm, secretaris 

J.A.M. Arkesteijn, penningmeester 

N.F.A. Jansen 

drs. J.P. Stam RA RBA 

T.F.C. Andringa 

 

Geen lid van het bestuur: 

 

mr. M.E.A. Hiskes-Willemse, directeur 

 

Ondertekening accountantsrapportage 

 

 

Wij vertrouwen erop uw opdracht naar behoren te hebben uitgevoerd en zijn tot nadere toelichting 

gaarne bereid. 

 

Rotterdam, 25 april 2012 

Deloitte Accountants B.V. 

 

 

B.J. Brilman RA  
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Balans per 31 december 2011 

   31.12.2011    31.12.2010     31.12.2011    31.12.2010 

   €    €     €    € 

                 

Activa        

        

Vorderingen                                                 

Debiteuren 0    140   

Overige vorderingen                             1]  1.018    897   

   1.018    1.037  

        

Liquide middelen                                 2]        

Bank   119.377    108.560 

        

 

Passiva        

        

Verenigingsvermogen                            3]   92.892    87.588 

        

Kortlopende schulden                            4]        

Overige schulden   27.503    22.009 

        

        

                 

   120.395    109.597     120.395    109.597 
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Staat van baten en lasten 2011 

        

     

2011 

 Begroting 

2011 

  

2010 

   €  €  € 

        

Contributies   123.750  127.050  108.000 

Sponsoring   20.000  12.500  20.000 

Doorbelaste advieskosten   0  0  15.000 

Interest   2.779  1.000  1.402 

Overige   2.528  1.000  1.995 

Som der baten   149.057  141.550  146.397 

        

Secretariaat   62.000  62.000  50.000 

Kantoorkosten/drukwerk   3.315  3.000  6.188 

Porti   623  1.000  600 

Kosten (leden)vergaderingen   6.881  5.000  3.692 

Onvoorzien   2.703  5.000  0 

Social Event + jaardiner   15.645  12.500  14.099 

Adviseurs  5]  16.023  10.000  0 

Afboeking oninbare contributie vrg jaren   0  0  1.500 

Accountantskosten   2.309  2.500  2.353 

Administratiekosten   1.231  1.000  0 

Publiciteit/ website   2.532  2.500  1.191 

Overleg branche/ onderzoek REB   22.650  22.000  16.384 

Seminars/ symposium   708  2.500  0 

Vertegenwoordiging/ representatie   1.380  2.000  700 

Verzekering/ financiële lasten   430  550  429 

MIFID evaluatie   5.323  10.000  0 

Som der lasten   143.753  141.550  97.136 

        

Saldo baten en lasten   5.304  0  49.261 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten  

Activiteiten 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen 

van haar leden in het kader van de activiteiten van in het register van de stichting: Autoriteit 

Financiële Markten ingeschreven entiteiten op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 1 Wet 

toezicht effectenverkeer juncto artikel 1 letter h lid 2 en lid 8a en lid 8b van de Nadere Regeling 

Gedragstoezicht Effectenverkeer 2002. (huidige art. 2:96 en art. 1:107 Wet financieel toezicht) 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel 

9 Boek 2 BW.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.  

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn 

verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.  
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 

    

1] Overige vorderingen en overlopende activa 

 
         

    

 

31.12.2011 

 

31.12.2010 

 

€  

 

€  

    Verzekeringen 378  
 

370  

Rente- en bankkosten 640  
 

527  

 

1.018  

 

897  

      
 

2] Liquide middelen 

 
    

 

31.12.2011 

 

31.12.2010 

 

€  

 

€  

    ABN AMRO Bank N.V. 53.43.43.155 377  
 

560  

ABN AMRO Bank N.V. 45.12.49.410 119.000  
 

108.000  

 

119.377  

 

108.560  

      
 

3] Verenigingsvermogen 

 
    
Het verloop van deze post is als volgt: 

 

2011 

 

2010 

 

€  

 

€  

    Stand per 1 januari 87.588  

 

38.327  

Saldo baten en lasten 5.304 

 

49.261 

Stand per 31 december 92.892 
 

87.588 

       
Het vermogen is niet op enigerlei wijze vastgelegd en is volledig vrij besteedbaar. 
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4] Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 

 
    

 

31.12.2011 

 

31.12.2010 

 

€  

 

€  

    Accountantskosten 2.000 

 

2.000 

Reis- en onkostenvergoedingen 500  

 

500  

Secretariaatskosten 15.500  

 

12.500  

Kosten Raad van de Effectenbranche 3.400 

 

3.718 

Advieskosten 4.963  

 

0  

Nog te betalen kantoorkosten 1.140  

 

3.291  

 
27.503 

 

22.009 
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 

  

5] Adviseurs    

 2011  2010 

 €   €  

    

Advieskosten procedure AFM 12.453  0 

Overige advieskosten 3.570  0 

 16.023  0 

 

Decharge en akkoordverklaring 

De bestuurders verklaren zich door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde balans 

per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011. 

Tevens dechargeren zij elkaar voor het door hen gevoerde beleid over 2011. 

 

 

Amsterdam, ……… april 2012  

 

Bestuur:  

 

C.J. Bijloos, voorzitter 

 

drs. J. Schalm, secretaris 

 

J.A.M. Arkesteijn, penningmeester 

 

N.F.A. Jansen 

 

drs. J.P. Stam RA RBA 

 

T.F.C. Andringa 
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Overige gegevens 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

In de statuten van de vereniging staan geen bepalingen opgenomen betreffende de 

resultaatbestemming. 

 

Resultaatbestemming 2010 

De jaarrekening 2010 is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering gehouden op 24 mei 

2011. De Algemene Leden Vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld 

conform het daartoe gedane voorstel. 

 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2011 

Door het bestuur van de vereniging wordt aan de Algemene Leden Vergadering voorgesteld het 

behaalde resultaat toe te voegen aan het vrij besteedbare verenigingsvermogen.  

Vooruitlopend op het besluit is dit voorstel als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 2011 
 
 
 
De vereniging heeft een financieel gezond jaar achter de rug . 
De inkomsten uit contributie komen 3300 Euro lager uit dan begroot omdat 2 leden 
hun activiteiten hebben beëindigd. De rente inkomsten zijn beduidend hoger 
uitgekomen door een iets hogere rentevergoeding op de internetspaarrekening dan 
voorzien en een groter eigen vermogen als gevolg van het gunstige resultaat in het 
vorige boekjaar. Tevens zijn de bijdragen van de sponsors hoger uitgekomen en ook 
de overige inkomsten zijn als gevolg van een goede opkomst bij het jaardiner hoger 
uitgekomen dan begroot. 
 
Aan de kostenkant is de grootste kostenpost het secretariaat. Aangezien hiervoor een 
lump sum vergoeding is overeengekomen is het resultaat conform begroting. Door 
wat meer vergaderingen dan voorheen zijn de kosten (leden)vergaderingen hoger 
uitgekomen. Onder onvoorziene kosten zijn opgenomen de strategische heisessie die 
het bestuur heeft gehouden en kosten voor het archief. De kosten REB , het 
samenwerkingsverband met de APT, zijn uitgekomen conform de begroting. Onder 
de post adviseurs zijn onder meer de laatste betaling inzake de bezwaarprocedure 
heffingen en de werkzaamheden inzake de handleiding beheerst beloningsbeleid 
verantwoord. Een meevaller zijn de kosten MIFID evaluatie die duidelijk lager 
uitkomen als begroot. De werkzaamheden bleken mee te vallen aangezien MIFID in 
2011 voornamelijk nog een Europees traject was en het bestuur had besloten daar 
minimale inspanning voor in te zetten. De kosten voor seminars/symposium zijn 
beperkt gebleven tot een deelname aan een seminar inzake financieel toezicht wet- 
en regelgeving.  
 
Per saldo heeft 2011 een positief saldo opgeleverd van Euro 5304,50. Het bestuur 
stelt voor het batig saldo toe te voegen aan het verenigingsvermogen dat na deze 
toevoeging Euro 92.892 bedraagt. 
 
Als gevolg van de moeilijke omstandigheden in de financiële wereld is het leden 
aantal dalend waardoor de contributie inkomsten achter zullen blijven bij de 
begroting 2012. Als gevolg hiervan is de verwachting dat 2012 een (licht) negatief 
resultaat zal opleveren. 
 
Dit was mijn laatste verslag aangezien ik op de ALV in mei 2012 aftreed als lid van 
het bestuur en als penningmeester. Ik dank alle leden, mijn collega bestuurders en de 
directie van de VV&C voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen jaren en 
wens mijn beoogde opvolger Martijn Receveur veel succes. 
 
J.A.M. Arkesteijn 
Penningmeester 
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Verklaring Kascommissie over het boekjaar 20111 
 
 
 
Aan de Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs (VV&C) 
Vasco da Gamalaan 4 
2803 XW Gouda 
 
Door de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten (vanaf nu KCC) is 
op 10 mei 2012 een onderzoek verricht naar de rekening en verantwoording van het 
bestuur van de VV&C over het boekjaar 2011. 
 
Het onderzoek vond plaats aan de hand van de volgende stukken: 

• De bescheiden uit de financiële administratie, waaronder notulen, facturen en 
bankafschriften; 

• Het reeds afgeronde jaarbericht d.d. 25 april 2012 opgesteld door Deloitte 
Accountancts met een resultaat ad €5.304,= als winst; 

• Ledenlijst. 
 
Bij het onderzoek waren de scheidende penningmeester, de heer J.A.M. Arkesteijn, 
zijn opvolger de heer M. Receveur en de directeur, mevrouw M.E.A. Hiskes-
Willemse aanwezig. De penningmeester heeft een toelichting gegeven op de 
bescheiden en heeft vragen en opmerkingen van de commissie beantwoord.  
 
De KCC is van mening dat het bestuur de financiële belangen van de vereniging in 
2011 naar behoren heeft behartigd. De KCC stelt de algemene vergadering voor het 
jaarbericht, inclusief de daarom opgenomen resultaatbestemming, goed te keuren, 
het bestuur decharge te verlenen en te bedanken voor haar inspanningen in deze. 
 
E. Platte    P.H. Brands 
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Begroting 2012 
(Reeds vastgesteld op de ALV van 15 november 2011) 
 
 
Contributie 1650 Begroting 2012  Begroting 2011 

Contributies     (79 leden)             129.525,00         127.050,00 
Sponsoring Jaardiner+social event               15.000,00            12.500,00 
Interest                 1.500,00              1.000,00 
overige                 1.000,00              1.000,00 

Som der baten             147.025,00         141.550,00 

Secretariaat + Ondersteuning               60.000,00            62.000,00 
Secretariaat Kosten derden               12.500,00  - 
Publiciteit / Website/Nieuwsbrief                 3.000,00              2.500,00 
Porti+Drukwerk                 1.275,00              1.000,00 
Kantoorkosten                 3.000,00              3.000,00 
Kosten (leden)vergaderingen                 4.000,00              5.000,00 
Social Event+jaardiner               15.000,00            12.500,00 
Adviseurs               10.000,00            10.000,00 
Accountantskosten                 2.500,00              2.500,00 
Archief                 1.000,00              1.000,00 
Overleg Branche / Onderzoek (REB)               22.000,00            22.000,00 
Seminars/Symposium                 2.000,00              2.500,00 
Vertegenwoordiging /repres.kosten                 5.000,00              2.000,00 
Financiele lasten (oa bank, verzekering)                     550,00                 550,00 
MIFID evaluatie            10.000,00 
Onvoorzien                 5.200,00              5.000,00 

Som der Lasten             147.025,00         141.550,00 
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Beleidsvoornemens 2012 
 
In het najaar van 2011 is het bestuur bijeen geweest om te overleggen over de 
toekomst van de vereniging. Resultaat daarvan is dat op de ALV in mei 2012 aan de 
leden een toekomstvisie wordt voorgelegd. 
Naast alle reeds bestaande aandachtspunten worden onder meer een geassocieerd 
lidmaatschap, staffeling van contributie en introductie van een keurmerk voorgesteld 
aan de leden. 
Voor het overige wordt verwezen naar het document. 
 
Intern 
 

 Het stimuleren van de vereniging als kennisinstituut 
 Organiseren van seminars (ledenbijeenkomsten)  
 Het geven van handreikingen bij de implementatie van nieuwe regelgeving 
 Opstellen van management summaries met belangrijke informatie 
 Stimuleren van deelname aan DSI 
 Het uitgeven van een nieuw Cahier des Têtes en dit ook via de website ter 

beschikking stellen 
 Het regelmatig doen verschijnen van nieuwsbrieven 
 Het organiseren van twee sociale evenementen 
 Intensiveren (en mogelijk formaliseren) van contacten met 

clearinginstellingen en beurzen 
 Het verder uitbouwen van de wegwijscommissie 
 Onderzoek doen naar de dienstverlening van depotbanken 
 Het inhoudelijk monitoren van de procedure over de kosten van toezicht 
 Het monitoren van de procedure inzake BTW op vermogensbeheer 
 Het actueel houden van de website. 
 

Extern 
 

 Meer en gerichtere externe communicatie 
 Overleg met alle toezichthouders, regelgevers en andere externe partijen 
 Het evalueren van het onderzoek naar de Beleggerscompensatieregeling 
 Vermindering van de kosten voor toezicht 
 Het actief streven naar ‘trias politica’ bij de toezichthouders 
 Het bevorderen van het terugbrengen van de administratieve lasten 
 Het doen van onderzoek ten behoeve van consultaties 
 Het uitbreiden van internationale samenwerking  
 Het technisch en inhoudelijk actualiseren van de website. 
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Ledenbestand per 31 december 2011 
 
AFS Capital Management B.V.  Amsterdam 
AMDK vermogensbeheer B.V. D.H.M. Muusers Joure 
Amstel Capital Management B.V. drs. B.G.E. van Wersch Laren 
Amsterdams Effectenkantoor B.V. J.A.M. Arkesteijn Amsterdam 
ANT Trust & Corporate Services N.V. L. Lutz Amsterdam 
Anthos Asset Mangement B.V. N. Levitus Amsterdam 
Attica Vermogensbeheer B.V. drs. J. Schalm Amsterdam 
B.A. van Doorn en comp B.V. drs A.A. Maingay RBA Amsterdam  
Bank Oyens en van Eeghen N.V. R.G. Klaasen Amsterdam 
Baron & Filtenborg Capital Management B.V. M.I.J. van Doorn Veenendaal 
Berben's Effectenkantoor B.V.  E. van der Plas Echt 
BinckBank N.V. P. Aartsen Amsterdam 
BNG Vermogensbeheer B.V. J.J.M. de Wit Den Haag 
Box Consultants B.V. mr. I.M.C. van der Heijden Eindhoven 
Bustelberg Effectenkantoor B.V.  J.F.M. Albada Jelgersma Breda 
Castanje Vermogensbeheer B.V. J.A.F.J. Teulings Vught 
Crédit Agricole Cheuvreux L. Boeklagen Amsterdam 
Darion Capital Management B.V. B. Dijkman Amsterdam 
D&O Vermogensbeheer B.V. E.P.F. Otten Maastricht 
Finaltrust Vermogensbeheer B.V. drs. W.A.M. Lammers RBA Eindhoven 
FinlesCapital Management E. de Kleijn Utrecht 
Finsens Investment Consultancy B.V. drs S. Seesing Amsterdam 
Fintessa vermogensbeheer B.V. M.W. Sombekke Baarn 
Gestion N.V. K. van der Wiel  Amsterdam 
Goris en Ladru Vermogensbeheer drs, H.R. Ladru Buitenkaag 
Groenstate vermogensbeheer BV. B.J. Franke Hengelo 
GVB Capital Management B.V. J.W. Leemans ’s-Gravenhage 
HENS Vermogensbeheer B.V. L. van Herk Breda 
Het Haags Effektenkantoor B.V. mr. D.P. Geerken Den Haag 
IBS Vermogensbeheer R. Willemsen Amsterdam 
Inmaxxa B.V. P.H. Brands Naarden 
Insinger de Beaufort M. van Schaaik Amsterdam 
International Assets Advisory Corp. Europe B.V.  Baarn 
International Value Management B.V. C.W.W. Onderdelinden Amsterdam 
Invest Consult B.V. F. Vrijvogel Prinsenbeek 
Jansen & Van Noort Vermogensbeheer B.V. N.F.A. Jansen Zoetermeer 
Kempen & Co N.V. C. van Herwaarden Amsterdam 
Keijser Capital N.V. H. Wichards Amsterdam  
Laaken Asset Management N.V. J. Gerritse Amsterdam 
Leenen & Spencer Vermogensbeheer B.V. J.L. Spencer Oud Beijerland 
Luyben & Brouwer Cap. Man. B.V. F.R.J.M. Brouwer RBA Zeist 
Man Investments Nederland B.V. W.Y.B. Johannesma RBA Rotterdam 
Meer Vermogen B.V.  Rijswijk 
Mercurius Vermogensbeheer B.V. K.M.O. Bender Den Haag 
NLD Asset Management B.V. K. Veen  Houten 
Noordnederlands Effektenkantoor B.V. T.F.C. Andringa Amsterdam 
Nyenburgh Beheer B.V. M. Receveur Amsterdam 
OHV Vermogensbeheer  drs E.G. Bakker Amsterdam 
Onafhankelijk vermogensbeheer  
's-Gravenhage B.V. mr. drs. W. van Ganswijk Den Haag 
Optimix Vermogensbeheer N.V. J. Westerling Amsterdam 
Palladyne Asset Management B.V. mr. L.A. de Lange Amsterdam 
Petercam Bank N.V. B. Tishauser Amsterdam  
Providence Capital N.V. mr. J.J. Hoek Bussum 
Reaal Management B.V. J. Veltman Utrecht  
Ritzer & Rouw Private Management B.V. A.A. Ritzer Veldhoven 
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Robeco NV R. van der Poel Rotterdam 
Robein Bank N.V. J.E.J. Leeser Den Haag 
Rouws & Ceulen Bureau voor Vermogensbeheer R. Wiltink Breda 
Saxobank Nederland B.V. P.J. Datema Amsterdam 
Schraauwers van den Hout & Partners P.P.D.W. van den Hout Raamsdonksveer 
Sem.nl B.V. H.H. Kerklingh Diemen 
Sequoia Vermogensbeheer H.W. de Wit-Bosse Oosterbeek 
SNS Securities N.V. R.M. Westeneng RBA Amsterdam 
Stroeve & Lemberger vermogensbeheer B.V. F.H. Lemberger Weesp 
Superfund Asset Management GmbH M. Koubini Amsterdam 
Theodoor Gilissen Bankiers N.V.   
Capital Management drs. J.C. Balt Amsterdam 
Theta Capital Management BV W.B. ten Brinke Amsterdam 
Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer B.V. W.P. Hol Capelle a/d  IJssel 
Total Investment Services B.V. ir. L.H.M. Jongen Echteld 
TRUSTUS Capital Management B.V. drs. R.J.F. Visschedijk Joure 
Van Amstberg Cap. Management B.V. L.M. van den Berg Hilversum 
Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer drs. G.J. Mulder RBA Amsterdam 
V.P.V. bankiers P.M.J. Hoorneman Gouda 
Vuurenvaart B.V. R. van Vuuren Maasdijk 
VVAA Vermogensbeheer B.V. J. de Wit Utrecht 
WestlandUtrecht Effectenbank N.V. B. Homan  Amsterdam 
Wierda & Partners vermogensbeheer E. Wierda Drachten 
Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. J.J. Meerman Hoofddorp  
Wijs & van Oostveen S. Sarphatie Amsterdam 
 
Totaal aantal leden: 80 
 
Nieuw ingeschreven leden in 2011 
 
Naam organisatie naam contactpers. Plaats Lid sinds 
 
BNG Vermogensbeheer B.V. J.J.M. de Wit Den Haag 21-01-2011 
Finsens Investment Consultancy B.V. drs. S. Seesing Amsterdam 13-10-2011 
HENS Vermogensbeheer B.V. L. van Herk Breda 01-04-2011 
Luyben en Brouwer Cap. Management F.R.J.M. Brouwer Zeist 01-01-2011 
OHV Vermogensbeheer drs E.G. Bakker Amsterdam 06-12-2011 
Robeco NV R. van der Poel Rotterdam 20-05-2011 
Theta Capital Management B.V. W.B. ten Brinke Amsterdam 09-02-2011 
Van Amstberg Cap. Management B.V. L.M. van den Berg Hilversum 02-09-2011 
 
Lidmaatschap beëindigd in 2011  
 
Naam organisatie Plaats Opgezegd per 
 
 
Aethra Amsterdam 01-06-2011 
Gestion N.V. Amsterdam 31-12-2011 
GVB Capital Management B.V. Den Haag 31-12-2011 
Het Haags Effektenkantoor B.V. Den Haag 31-12-2011 
Meer Vermogen B.V. Rijswijk 31-12-2011 
VVAA Vermogensbeheer B.V. Utrecht 31-12-2011 
Wesa Effecten Utrecht 01-07-2011 
 
Aantal leden per 31 december 2010: 80 
 
 
Disclaimer: Aan dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend. 
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