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De vereniging 
 
Statutaire naam:  Vereniging van Vermogensbeheerders en 
 Commissionairs 
 
Handelsnaam: Vereniging van Vermogensbeheerders en  
 -Adviseurs  
 
Adres: Postbus 15245 
 
Postcode en vestigingsplaats: 1001 ME  Amsterdam 
 
Telefoonnummer: 0182-699 301 
 
Fax: 0182-699 774 
 
E-mail: info@vvena.nl 
 
Website: www.vvena.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 -Adviseurs in het kader van de uitoefening van hun 
bedrijfsactiviteiten. 
In 2012 is besloten tot een ingrijpende wijziging van het beleid van de vereniging.  
In de Algemene Ledenvergadering van mei is aan de leden deze nieuwe visie 
voorgelegd.  
 
Er is een nieuw mission statement geformuleerd:  
Het bevorderen en behartigen van alle belangen van alle beleggingsondernemingen 
die vermogensadvies verlenen en vermogensbeheer verrichten, in de ruimste zin des 
woords. 
(Zie verder: Verslag van het bestuur over het jaar 2012) 
 
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. 
− Bevorderen van inbreng van de leden.  
 
Extern 
 
− Samenwerking zoeken met andere brancheorganisaties en met beroeps- en 

belangenorganisaties. 
− 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, met als doel zorg dragen voor 
aansluiting van wet- en regelgeving bij de bedrijfsvoering van de leden 

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

− Nationaal politiek lobbyen, teneinde de belangen van de effectenbranche als 
geheel, en in het bijzonder die van de beleggingsondernemingen die 
beleggingsdiensten verlenen, te behartigen. 

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

− Een actief pr beleid vormgeven. 
 
De leden 
 
Alle, als zelfstandig vermogensbeheerder dan wel als vermogensadviseur of 
commissionair werkzame instellingen kunnen lid zijn van de VV&A, daaronder 
begrepen zelfstandige onderdelen van financiële instellingen die zich met 
vermogensbeheer of het uitvoeren van orders bezighouden.  
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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. 
 
Het bestuur 
Het bestuur van de Vereniging 
van Vermogensbeheerders en -
Adviseurs 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 (tot 15 november 2012) 
T.F.C. Andringa  Voorzitter (vanaf 15 november 2012) 
drs. J. Schalm   Secretaris 
J.A.M. Arkesteijn  Penningmeester (tot 22 mei 2012) 
M. Receveur   Penningmeester (vanaf 22 mei 2012) 
N.F.A. Jansen   Lid 
S. Sarphatie   Lid (vanaf 22 mei 2012) 
drs. J.P. Stam RA RBA Lid (tot 22 mei 2012) 
B. Tishauser   Lid (vanaf 22 mei 2012) 
 
 
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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Formele vertegenwoordiging  
 
Als representatieve organisatie heeft de vereniging een zetel in het bestuur van 
DSI. 
 
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. Deze commissie komt ad hoc 
bijeen. 
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: wij hebben regelmatig 
informeel overleg met de betrokken Kamerleden. 
e. 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.  
 
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 -Adviseurs over het jaar 2012 aanbieden.  
Met genoegen legt het bestuur aan u verantwoording af over 2012. 
 
In 2012 is door de Algemene Ledenvergadering besloten tot een naamswijziging, 
Vereniging van Vermogensbeheerders en –Adviseurs (VV&A) die stapsgewijs 
wordt ingevoerd. 
Tevens zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd: Bart Tishauser, Steven Sarphatie 
en Martijn Receveur. En bij het jaardiner is afscheid genomen van Cees Bijloos als 
lid van het bestuur en als voorzitter en is ondergetekende tot voorzitter van de 
VV&A gekozen  
 
Dankzij het voortreffelijke werk van het “oude” bestuur kon het “nieuwe” bestuur 
voortvarend verder met het uitzetten van beleid.  
Het bestuur is verdeeld in twee pijlers: de pijler Communicatie, visie en strategie en 
de pijler Wet- en regelgeving en compliance. De pijlers zijn binnen het bestuur in 
eerste instantie verantwoordelijk voor het beleid.  
 
2012 was wederom een hectisch jaar, waarin vooral de discussie over de 
verdienmodellen een centrale plaats innam. Dankzij Mea Hiskes-Willemse en haar 
team is in 2012 weer veel werk verzet. We hebben ons kunnen richten op een 
voornamelijk strategische belangenbehartiging voor de vereniging.  
  
Tijdens de ledenvergadering op 22 mei 2012 zullen wij u gaarne verwelkomen om 
met u van gedachten te wisselen over de toekomst van het vak vermogensbeheer en 
de rol van de VV&A hierin. 

Met vriendelijke groet, 
 
T.F.C. Andringa 
voorzitter 
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Verslag van het bestuur over het jaar 2012 
 
Vanaf het begin van het jaar 2012 is in het bestuur een intensieve gedachtewisseling 
geweest over de vereniging en haar leden: de toekomst van het vak 
vermogensbeheer, de toekomst van de sector en de plaats die een brancheorganisatie 
daarin in moet nemen.  
 
De resultaten van deze discussies zijn neergelegd in een visiedocument dat in de 
Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2012 aan de leden ter besluitvorming werd 
voorgelegd.  
In het visie document is een mission statement geformuleerd: 
 
Het bevorderen en behartigen van alle belangen van alle beleggingsondernemingen 
die vermogensadvies verlenen en vermogensbeheer verrichten, in de ruimste zin des 
woords. 
 
Gezien de doelstelling en de mission statement werd door het bestuur aan de leden 
voorgesteld om de handelsnaam van vereniging te wijzigen in Vereniging van 
Vermogensbeheerders en –Adviseurs (VV&A). (NB: de naamswijziging wordt 
stapsgewijs doorgevoerd en in dit jaarverslag is er voor gekozen om de nieuwe naam 
voor het gehele jaar 2012 te gebruiken VV&A). 
 
Besloten werd ook om de samenwerking met de APT in de Raad van de 
Effectenbranche te beëindigen. Doel van de REB was om een vertegenwoordigend 
platform te hebben van álle beleggingsondernemingen, maar gezien de zo 
verschillende diensten – wel of geen klanten – is door het bestuur geconcludeerd dat 
de samenwerking geen meerwaarde meer heeft .  
 
Aan de leden werd voorgelegd de mogelijkheid te onderzoeken voor een 
geassocieerd lidmaatschap. Partijen die een rol spelen bij de bedrijfsvoering van de 
leden kan aangeboden worden om presentaties te verzorgen, ledenbijeenkomsten bij 
te wonen en de nieuwsbrieven te ontvangen, tegen betaling van een jaarlijkse 
contributie. Geassocieerde leden kunnen geen stemrecht krijgen. 
 
Het bestuur wil zich meer actief gaan opstellen. Door het bestuur zijn een tweetal 
pijlers geformuleerd: 
- Communicatie, visie en strategie  
- Wet- en regelgeving en compliance 
Per pijler is een bestuurslid verantwoordelijk voor de aansturing van de directie.  
Vanzelfsprekend is de voorzitter de uiteindelijk verantwoordelijke. 
 
Ook wordt besloten om de vereniging meer actief te profileren in de pers. 
De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met de voorgestelde aanpak.  
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Samenvatting van activiteiten in 2012 
 
 De vereniging heeft vier ledenbijeenkomsten georganiseerd, waarvan twee 

bijeenkomsten tevens Algemene Ledenvergaderingen waren. 
 Er zijn twee sociale evenementen georganiseerd: Het door Thomson Reuters 

gesponsorde zomerevenement vond plaats in Amsterdam. Het bezoek werd 
begonnen in bierbrouwerij de Prael waar men kon kennismaken met het 
brouwproces en natuurlijk aansluitend een bierproeverij. Hierna volgde een 
rondleiding door de stad onder begeleiding van dakloze ex-drugsverslaafden. 
De tour eindigde bij de Schreierstoren waar men kon genieten van haring en 
korenwijn en een Indonesisch buffet. Het was een geslaagde bijeenkomst. 
Het jaardiner, gesponsord door Saxobank Nederland, met voorafgaand de 
ALV en een gezellige borrel, vond plaats in Kasteel het Oude Slot in 
Heemstede. 

 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. 
 Diverse overleggen over provisieverbod bij beleggingsondernemingen.  
 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. 
 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&A 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. 
 

Informatie-uitwisseling 

Door de economische omstandigheden hebben een aantal leden moeten besluiten om 
hun bedrijfsactiviteiten te staken. Het bestuur heeft besloten om de ledenwerving 
nog actiever op te pakken. Iedere nieuwe vergunninghouder zal worden benaderd 
met uitleg over de vereniging en de toegevoegde waarde van het lidmaatschap. 

Ledenwerving 

 
Ledenbijeenkomsten en Algemene Ledenvergaderingen met presentaties  
(1)  Tijdens het eerste deel van de ledenbijeenkomst op 14 februari 2012 werd door 
prof. Dr. O.C.H.M. Sleijpen, divisiedirecteur Toezicht beleggingsondernemingen 
een toelichting gegeven op de visie van DNB ten aanzien van het beheerst 
beloningsbeleid. Het initiatief van de vereniging om een Handleiding Beheerst 
Beloningsbeleid te laten opstellen door Charco en Dique werd door de heer Sleijpen 
toegejuicht. DNB zal ook bij dit onderwerp risico gestuurd toezicht houden.  
Het tweede deel van de middag werd door het bestuur van de VV&A een aanzet 
gegeven tot een discussie met de leden over een nieuwe visie op de vereniging. 
Geassocieerd lidmaatschap, gestaffelde contributie, samenwerking en de toekomst 
van het vak ‘vermogensbeheer’ waren de belangrijkste onderwerpen van gesprek.  
 
(2)  Op 22 mei 2012 werd de eerste Algemene Ledenvergadering van de VV&A van 
het jaar gehouden in Breukelen. 
 
Elke Algemene Ledenvergadering in het voorjaar komt de financiële 
verantwoording over het voorafgaande jaar aan de orde.  
Aan de leden van het bestuur werd decharge verleend. De vergadering ging tevens 
akkoord met het concept van het jaarverslag over 2011. De kascommissie werd 
benoemd in de personen van de heren Platte en Brands. 
 
Op deze ALV werd ook formeel afscheid genomen van Jan Stam en Jaap Arkesteijn 
als bestuursleden van de VV&A. Jaap is vanaf de start in 2006 penningmeester 
geweest. Beide heren worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging. 
Door de ALV worden de heren Martijn Receveur, Steven Sarphatie en Bart 
Tishauser benoemd tot nieuwe leden van het bestuur.  
 
Daarna wordt door de voorzitter de beleidsvisie toegelicht. De leden gaan akkoord 
met de voorgelegde notitie. Nader uitwerking van de diverse voornemens volgt in de 
loop van dit en volgend jaar.  
  
(3)  Op 18 september werd door Thomson Reuters, onze sponsor van het 
zomerevenement een presentatie gegeven van hun nieuwe systeem eXimius. 
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Deloitte, Martijn Jaegers, gaf een toelichting op de gevolgen van het BTW arrest van 
het Europese Hof te Straatsburg.  
 
Tenslotte heeft Tim Mortelmans van de AFM vragen beantwoord over de 
provisiemodellen 1 t/m 4.  
 
(4)  De tweede Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 15 november 2012. 
De voornaamste agendapunten betroffen de begroting voor 2013 en het voorstel 
voor de contributie voor 2013 en het afscheid van Cees Bijloos als voorzitter en de 
benoeming van Theo Andringa als opvolger van Cees.  
Tevens werd een update gegeven van de BTW problematiek en werd de brief inzake 
het verbod op het ontvangen van distributievergoeding besproken.  
 
Op de ALV en nadrukkelijk tijdens het aansluitende jaardiner werd afscheid 
genomen van Cees Bijloos. Cees was vanaf september 2006 voorzitter van de 
VV&A en heeft in die functie vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe gefuseerde 
vereniging. Hij wordt hiervoor hartelijk bedankt en ontvangt een paar zilveren 
manchetknopen in de vorm van een voorzittershamer.  
 
(5)  Tenslotte is door de vereniging in december een workshop georganiseerd, 
waaraan medewerking is verleend door Frank ’t Hart en Alex Poel van Charco & 
Dique, over hoe om te gaan met de nieuwe verdienmodellen. 
Binck was gastheer voor deze bijeenkomst. Van de leden kregen we veel positieve 
reacties wat een reden is voor ons om, indien de noodzaak zich aandient, vaker 
dergelijke bijeenkomsten te organiseren. 
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Het Zomerevenement 
 
Amsterdam was het fraaie decor voor het zomerevenement, gesponsord door 
Thomson Reuters. We begonnen bij de lokale bierbrouwerij de Prael. 

 

 

 
De rondleiding door het pand gaf 
een indruk van het brouwproces. 
 
We kregen een lunch en er was 
gelegenheid om verschillende 
soorten bieren te proeven. 
 
Hierna volgde een stadswandeling met een gids van Amsterdam Underground. Deze 
stadsgidsen hebben een zwervend bestaan gekend. Tijdens de rondleiding namen zij 
ons mee op ontdekkingstocht langs bootjes, steegjes en portieken en diverse 
opvanghuizen.  
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De tocht eindigde bij de Schreierstoren, waar men onder het genot van een drankje 
kon genieten van de haring met Korenwijn. 
 
Tot slot stond er een Indisch buffet klaar. 
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Het Jaardiner 

 
Voor het traditionele jaardiner troffen we 
elkaar dit jaar in het Oude Slot in 
Heemstede.  
 
Het diner werd gesponsord door 
Saxobank Nederland. Het diner was ook 
nu weer goed verzorgd. 
 

  
 
 
 
In de pauze werd afscheid genomen van Jan Stam en Jaap Arkesteijn. Beiden waren 
bestuurslid van de VV&A vanaf de dag van de fusie in 2006.  
Zij werden door de nieuwe voorzitter uitgebreid bedankt voor hun inspanningen bij 
de fusie alsmede voor alles wat ze hebben gedaan voor de VV&A en haar leden. 
Beiden haalden herinneringen op uit het verleden met enige anekdotes, daarmee de 
vele veranderingen in onze wereld treffend illustrerend.  
 

 
 
Afscheid Cees Bijloos 



 

 15 
 

 
Vanzelfsprekend willen we in dit jaarverslag extra aandacht besteden aan het vertrek 
van onze voorzitter, de heer Cees J. Bijloos.  
Hij was de inspirerende voorzitter van de vereniging van 12 september 2006 tot 15 
november 2012. Tijdens het jaardiner is hij uitgebreid bedankt voor alle 
inspanningen en resultaten gedurende de afgelopen jaren. 
Als cadeau werd hem namens de leden een paar zilveren manchetknopen in de vorm 
van een voorzittershamer overhandigd.  
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Ter herinnering enkele foto´s van eerdere bijeenkomsten. 
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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. Alhoewel de 
definitieve tekst van MiFID II nog niet is vastgesteld, loopt Nederland hierop 
vooruit met verschillende Wijzigingsbesluiten Wft vanaf 2012. 
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.  
 
2012 stond in het teken van de hervorming van de financiële markten. Zowel AFM 
als DNB hebben hun zienswijze en voorstellen aan de minister kenbaar gemaakt in 
de Wetgevingsbrieven. In de aanpak financiële crisis (zie onder overige) komt de 
minister met 40 maatregelen voor een goed functionerende financiële sector, met 
gezonde, verantwoordelijke en betrouwbare instellingen, die de klant centraal 
stellen. De cultuur binnen financiële instellingen moet veranderen. Deze 
maatregelen zijn voor een belangrijk deels gebaseerd op de bevindingen van de 
Commissie De Wit die de oorzaken van de financiële crisis heeft onderzocht. 
 
Er is een reactie gegeven op de volgende consultaties: 
 
Consultaties Ministerie van Financiën 
− Consultatiereactie op het Wijzigingsbesluit Wft 2013  
− Consultatiereactie op het Wijzigingsbesluit Wft 2014 
− Autoriteit Consument en Markt (ACM) 

 
AFM consultaties 
− Jaarrekening 2011 
− Begroting 2012 
− Tarieven kosten toezicht 2012 
− Geschiktheid 
− Onderzoek Kosten van Beleggingsdienstverlening 
 
DNB consultaties 
− Jaarrekening 2011 
− Begroting 2012 
 
Deelname conferenties: 
Financieel Jaarcongres Amsterdam 
Toezicht en handhaving in de financiële sector 
Klantbelang centraal 
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Publicaties 
 
In het verslagjaar heeft de VV&A regelmatig meegewerkt aan diverse publicaties: 
 

• IEX 
Niek den Tex  
Over kosten van vermogensbeheer 
Januari 
 

• VBA journaal 
Inge van den Doel 
Interview Mea Hiskes-Willemse 
Januari 
 

• Inzicht (AFM) 
Dubbel interview met Tim Mortelmans 
Povisieverbod 
Juli  
 

• FD 
Barbara Nieuwenhuijsen  
Interview Theo Andringa, Mea Hiskes-Willemse 
Provisieverbod level playing field 
November 
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Consultatiedocumenten 
 
Alle documenten zijn te vinden op onze website 
 
Consultaties Ministerie van Financiën 
 
− Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 

Nadere uitwerking van MiFiD II op de volgende aandachtsgebieden: 
o Productontwikkeling (transparantie en inzichtelijke kosten) 
o Uitwerking bankierseed 
o Provisieverbod en transparantie van kosten 
o Nieuwe eisen van vakbekwaamheid (Het nieuwe College Deskundigheid 

Financiële Dienstverlening (CDFD) gaat namens de minister toezicht houden 
op exameninstituten en instituten voor Permanente Educatie (PE). 

o Geschillenbeslechting 
 

− Wijzigingswet Financiële Markten 2014 
De introductie van een algemene zorgplicht voor producten voor de consument 
conform het Burgerlijk Wetboek. De toezichthouder zal ook de zorgplicht 
toetsen. Dit is een rol die eerder bij een rechter zou moeten liggen dan bij de 
toezichthouder. Met name in het kader van de scheiding der machten. Ook is de 
suggestie gedaan om te kijken naar productaansprakelijkheid zoals dit geldt bij 
farmaceutische producten of de autobranche. 
 

− Consumenten Autoriteit 
In het wetsvoorstel “Stroomlijning markttoezicht ACM” wordt een nieuwe 
toezichthouder geïntroduceerd. De ACM ontstaat uit enkele gerenommeerde 
toezichthouders zijnde de OPTA, de NMA en de Consumentenautoriteit. Hierbij 
wordt duidelijk gekozen voor een scheiding van wetgevende, een uitvoerende 
en een rechtelijke macht. Iets wat bij de AFM ontbreekt en al jaren een punt van 
aandacht is van de VV&A. Bovendien acht de VV&A een duidelijke 
takenscheiding tussen AFM (financiële markten) en ACM (niet financiële 
markt) essentieel voor een transparant toezicht.  
 

AFM consultaties 
 

− Jaarrekening 2010 en Begroting 2011 
Ook in 2012 werden we weer geconfronteerd met een niet begrote overschrijding 
van de begroting van de AFM.  
Mede namens de NVB en APT is door ons een pleidooi gehouden voor het 
principe van ‘behoorlijk begroten’. Indien er geen grote incidenten zijn moet de 
begroting het kader zijn voor de uitgaven van een toezichthouder. Dat is nu vaak 
niet het geval. Wij hebben geadviseerd dat daar strakker op moet worden 
gestuurd.  
 
VV&A en de AFM hebben op 5 juli 2012 gesproken over trends en 
ontwikkelingen die VV&A signaleert in beleggingsdienstverlening: 
Heldere grenzen van verschillende soorten dienstverlening kunnen het 
vertrouwen in de financiële markten herstellen terwijl tegelijkertijd een level 
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playing field gewenst is op gebieden waar de dienstverlening gelijk is. De 
toename van kosten blijft een belangrijk aandachtspunt. 

 
− Kosten toezicht 

Per saldo werden de tarieven voor AFM verlaagd. Het verschil was te verklaren 
door wijzigingen in de populatie, het aantal vergunningen en het aantal 
effectenrekeningen.  

 
− 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 moeten worden in de 
AO/IC. Naar aanleiding van de presentatie van Finnius over 'Geschiktheid' heeft 
Boer & Croon een format gemaakt en gepresenteerd op de ledenbijeenkomst met 
aandachtpunten op het gebied van geschiktheid. Deze leidraad met verschillende 
handvatten kunnen de leden gebruiken voor de optimalisering van de AO/IC en 
procedures maar ook als algemene leidraad. Bij de presentatie komt Boer & 
Croon tevens met een aantal aanbevelingen zoals een minimale standaard voor 
de leden van de VV&A (zeer lichte vorm van een keurmerk) , permanente 
educatie en positieve publiciteit. 

 
− Onderzoek Kosten van Beleggingsdienstverlening 

De VV&A is verheugd dat de AFM de Total Cost of Ownership wil gaan 
onderzoeken en in het licht daarvan een onderzoek heeft gedaan naar de kosten 
van beleggingsdienstverlening en de impact voor de hele financiële sector ter 
bevordering van een level playing field en volledige transparantie. 
Ten aanzien van de kosten zegt het Wijzigingsbesluit dat: “De cliënt kan zelf 
beslissen om een duurder product af te nemen als hij dat wenst, zolang hij op 
de hoogte is van de kosten.”  
Openbare informatie moet wel juist zijn en het belang van de cliënt moet 
centraal staan. 

 
 
DNB 
 
Door het intensievere toezicht en de nieuwe visie op toezicht, Focus, werden we ook 
bij DNB wederom geconfronteerd met een verhoging van de toezichtkosten.  
Door intensief overleg is bereikt dat de verhoging lager is uitgevallen dan in eerste 
instantie door DNB voorgesteld. 
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Overigen 
 
Aansprakelijkheid toezichthouders 
De aansprakelijkheid van de toezichthouders is ingeperkt tot grove schuld of opzet 
om de risico’s voor de toezichthouders op zeer grote claims te beperken. Deze 
beperking sluit ook beter aan bij de ons omringende landen. De VV&A heeft 
aandacht gevraagd voor de gevolgen van deze beperking alsmede de risico’s van een 
“carte blanche” voor de toezichthouder.  
 
MiFiD II wordt gespreid geïmplementeerd in verschillende wijzigingswetten in 2012 
t/m 2015. Enkele onderwerpen treft u reeds hieronder aan. 
 
Bankierseed 
Om een cultuuromslag te bewerkstelligen en het cliëntbelang centraal te stellen 
wordt de bankierseed geïntroduceerd. De VV&A heeft besloten om in grote lijnen 
de NVB te volgen in de uitwerking van de bankierseed. 
 
40 actiepunten voor de Aanpak van de financiële crisis 
De Minister introduceert enkele maatregelen ten behoeve van een goed 
functionerende financiële sector, met gezonde, verantwoordelijk en betrouwbare 
instellingen die de klant centraal zetten: 
• versterken van de positie van de consument: de klant kan rekenen op duidelijke 
producten en transparante dienstverlening van zijn bank en verzekeraar; 
• versterken en verbeteren van het toezicht: we gaan beter en meer toezicht 
uitoefenen op financiële organisaties. Hierdoor worden de risico's beperkt; 
• maken de financiële instellingen sterker en gezonder zodat zij crisisbestendiger 
worden en dus minder snel in de problemen kunnen komen; 
• zorgen voor beter bestuur en beperking van risico's: de overheid doet wat in haar 
mogelijkheden ligt om bijvoorbeeld het beloningsbeleid en de bonussen te matigen; 
• stimuleren van de cultuurverandering bij financiële instellingen die nodig is voor 
het herstel van vertrouwen. 
 
DGS 
De Europese lidstaten moeten nog overeenstemming bereiken over een verlaging 
van het plafond naar € 50.000,-. 
 

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. Het lijkt desondanks in de praktijk lastig 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.  

Verdienmodellen 

In 2011 is een Position Paper Passende Provisie opgesteld. 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.  
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In 2012 heeft de AFM een aantal modellen geschetst waarbij de voorkeur uitging 
naar model 3 (geen retourprovisie) of model 4 (all-in fee). Na onderzoek bleek dat 
reeds 70% van de beleggingsondernemingen één van deze twee modellen hanteert. 
 
Naar aanleiding van het regeerakkoord wil het kabinet een versnelde appreciatie van 
het voorstel tot wijziging van provisieverbod als bedoeld in MiFid II. De minister 
geeft aan te streven naar een totaal provisieverbod. Daarin is een level playing field 
een zeer belangrijke factor. Er mag geen onderscheid ontstaan tussen de 
dienstverlening van banken en vermogensbeheerders. 
 
FATCA 
De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) verlangt de Amerikaanse 
belastingdienst informatie over transacties van US ingezetenen om zwart geld op te 
sporen. Deze informatievoorziening brengt extra kosten met zich mee en ook 
privacy speelt hierbij een belangrijke rol. 
 
FTT  
Er is nog geen eenduidige Europese regelgeving voor de FTT. De Tweede Kamer 
heeft ook verschillende alternatieven aangedragen voor de FTT. Alhoewel enkele 
landen de FTT reeds op eigen wijze hebben geïntroduceerd (Frankrijk, Italië), heeft 
Nederland in het regeerakkoord “Bruggen slaan” van 29 oktober 2012 enkele eisen 
op tafel gelegd voordat zij zal instemmen met de FTT. De pensioenfondsen moeten 
gevrijwaard blijven, er is geen disproportionele samenloop is met de huidige 
bankenbelasting en de inkomsten vloeien terug naar de lidstaten. Wordt vervolgd in 
2013. 
 

De introductie van de Total Costs of Ownership (TCO) om de kosten van 
beleggingsfondsen en financiële dienstverlening nog inzichtelijker te maken is door 
de AFM op de agenda gezet, nadat wij het in onze position paper hadden 
geïntroduceerd. In het algemeen gaat TCO verder dan de huidige TER maar het is 
nog onduidelijk welke kosten wel meegenomen moeten worden in de TCO. Doel is 
ook om een zekere standaardisatie te krijgen, zodat kostenvergelijking door de 
cliënten mogelijk wordt.  

TCO 

 
 
Procedures 
 
Procedure Kosten toezicht 
In 2012 werd door de Rechtbank Rotterdam het beroep tegen de kosten toezicht 
verworpen. Daarop is besloten om Hoger beroep in te stellen bij het College van 
Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb). Op 20 december 2012 heeft een zitting plaats 
gevonden. Eind 2012 was nog geen uitspraak bekend.  
 
Procedure BTW 
Op 19 juli 2012 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan inzake de 
procedure, aangespannen door Deutsche Bank. Het arrest van het HvJ maakt enkele 
zaken duidelijk. Over beheerfee dient BTW in rekening gebracht te worden. Ook 
indien dit een all-in fee betreft en dan ook over het gehele bedrag zolang het niet 
exact duidelijk is welk deel beheerfee en welk deel transactiekosten betreft. Eén 
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contract is per definitie all-in en daarmee geheel bezwaard met BTW. Dat betekent 
tevens dat de door banken gehanteerde 60%-40% regeling vervalt. 
De grond voor de door een aantal leden aangespannen procedure bij het Gerechtshof 
van Leeuwarden is daarmee weggevallen.  
Direct na het bekend worden van de uitspraak heeft onze adviseur, Martijn Jaegers, 
gesprekken gevoerd met de Belastingdienst over de consequenties van die uitspraak. 
Dat mede ook in het licht van de overleggen over de verdienmodellen. Immers, met 
de uitspraak van het EU Hof wordt de cliënt geconfronteerd met een toename van de 
kosten op transacties van 21%.  
Bovendien is de vraag of er een overgangsregeling kan worden afgesproken en hoe 
daar dan invulling aan kan worden gegeven.  
Eind 2012 was hierover nog geen enkele zekerheid. 
 
Seminars: 
 
Financieel Jaarcongres Amsterdam 
Op dit congres werden de belangrijkste wijzigingen die worden verwacht besproken. 
Vanzelfsprekend waren de belangrijkste onderwerpen MiFID II, CRD IV en het 
provisieverbod. 
 
Toezicht en handhaving in de financiële sector 
Bij de steeds pro-actievere opstelling van de toezichthouders werden vraagtekens 
gezet door diverse deskundigen.  
DNB gaf een toelichting op haar nieuwe visie op toezicht, waarna een actieve 
discussie met de zaal ontstond. 
 
Klantbelang centraal 
Op dit door Aegon georganiseerde seminar werd onder meer door Theodor 
Kockelkoren een toelichting gegeven op hoe de AFM aankijkt tegen de invulling 
van het begrip ‘klantbelang centraal’.  
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Concept Jaarrekening 2012 
 
 
 
Rapport inzake jaarbericht 2012 van Deloitte (hierna apart ingevoegd) 
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Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur per 19 april 2013 is als volgt: 
 
T.F.C. Andringa, voorzitter 
drs. J. Schalm, secretaris 
M.M.P.J. Receveur, penningmeester 
N.F.A. Jansen 
S. Sarphatie 
B. Tishauser 
 
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, 19 april 2013 

Deloitte Accountants B.V. 
 

 

B.J. Brilman RA  



Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs 
Amsterdam 
 

3113222630 - 5/16 

 
 

Jaarrekening 

 

 
• Balans 
• Rekening van baten en lasten 
• Toelichting op de balans en de           

rekening van baten en lasten 
 



Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs 
Amsterdam 
 

3113222630 - 6/16 

Balans per 31 december 2012 

( na voorstel resultaatbestemming)   31.12.2012    31.12.2011     31.12.2012    31.12.2011 
   €    €     €    € 
                 
Activa        
        
Vorderingen                                                 
Debiteuren 575    0   
Overige vorderingen                             1]  1.041    1018   
   1.616    1.018  
        
Liquide middelen                                 2]        
Bank   137.054    119.377 
        

 

Passiva        
        
Verenigingsvermogen                            3]   112.702    92.892 

 
        
Kortlopende schulden                            4]        
Overige schulden   25.968 

 
   27.503 

        
        

                 
   138.670    120.395     138.670    120.395 
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Staat van baten en lasten 2012 

        
     

2012 
 Begroting 

2012 
  

2011 
   €  €  € 
        
Contributies   124.575  129.525  123.750 
Sponsoring   15.500  15.000  20.000 
Interest   3.212  1.500  2.779 
Overige   4.335  1.000  2.528 
Som der baten   147.622  147.025  149.057 
        
Secretariaat   60.000  60.000  62.000 
Secretariaat kosten derden   3.872  12.500  0 
Kantoorkosten/drukwerk   3.000  3.000  3.315 
Porti   748  1.275  623 
Kosten (leden)vergaderingen   7.054  4.000  6.881 
Social Event + jaardiner   13.923  15.000  15.645 
Adviseurs  5]  21.263  10.000  16.023 
Accountantskosten   2.866  2.500  2.309 
Archief   0  1.000  1.231 
Publiciteit/ website   202  3.000  2.532 
Overleg branche/ onderzoek REB   10.986  22.000  22.650 
Seminars/ symposium   953  2.000  708 
Vertegenwoordiging/ representatie   959  5.000  1.380 
Verzekering/ financiële lasten   436  550  430 
MIFID evaluatie   0  0  5.323 
Onvoorzien   1.550  5.200  2.703 
Som der lasten   127.812  147.025  143.753 
        
Saldo baten en lasten   19.810  0  5.304 
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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). 

De vereniging is statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Entree 97 te 
Amsterdam.  

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 oninbaar-
heid 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 
  

  31.12.2012 31.12.2011 
€  €  

Verzekeringen 377  378  
Rente- en bankkosten 664  640  

1.041  1.018  
    

 

2] Liquide middelen 
 
  31.12.2012 31.12.2011 

€  €  

ABN AMRO Bank N.V. 53.43.43.155 2.058  377  
ABN AMRO Bank N.V. 45.12.49.410 134.996  119.000  

137.054  119.377  
    

 

3] Verenigingsvermogen 
 
   Het verloop van deze post is als volgt: 

2012 2011 
€  €  

Stand per 1 januari 92.892  87.588  
Saldo baten en lasten 19.810 5.304 

Stand per 31 december 112.702 92.892 
     

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 
 
  31.12.2012 31.12.2011 

€  €  

Accountantskosten 2.000 2.000 
Reis- en onkostenvergoedingen 1.132  500  
Secretariaatskosten 15.000  15.500  
Kosten Raad van de Effectenbranche 0 3.400 
Advieskosten 5.196  4.963  
Nog te betalen kantoorkosten 1.742  1.140  
Social Event + jaardiner 898  0 

25.968 27.503 
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 

  

5] Adviseurs    
 2012  2011 
 €   €  
    
Advieskosten procedure AFM 11.476  12.453 
Overige advieskosten 9.787  3.570 
 21.263  16.023 
 

Decharge en akkoordverklaring 

De bestuurders verklaren zich door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde balans 
per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012. 

Tevens dechargeren zij elkaar voor het door hen gevoerde beleid over 2012. 
 
Amsterdam, 19 april 2013  
 
Bestuur:  
 
T.F.C. Andringa, voorzitter 
 
drs. J. Schalm, secretaris 
 
M.M.P.J. Receveur, penningmeester 
 
N.F.A. Jansen 
 
S. Sarphatie 
 
B. Tishauser 



Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs 
Amsterdam 
 

3113222630 - 12 

Overige gegevens 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

In de statuten van de vereniging staan geen bepalingen opgenomen betreffende de resultaat-
bestemming. 
 
Resultaatbestemming 2011 

De jaarrekening 2011 is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering gehouden.  
De Algemene Ledenvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het 
daartoe gedane voorstel. 
 
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012 

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 
2012 
 
  
  
De vereniging heeft een financieel gezond jaar achter de rug. De inkomsten uit contributie 
waren iets hoger dan het boekjaar 2011, maar lager dan begroot voor het jaar 2012. Helaas 
kwam dat omdat enkele leden hun activiteiten hebben beëindigd. De rente inkomsten zijn 
hoger uitgevallen, dit kwam deels door scherp cashmanagement en deels door een hoger 
eigen vermogen dat rente dragend was gedurende het jaar. 
 
De sponsorbijdrage was conform de begroting, de eigen bijdrage van de leden voor de 
diversen evenementen oversteeg het bedrag dat was opgenomen in de begroting.  
 
Aan de kostenkant is de grootste kostenpost het secretariaat. Aangezien hiervoor een lump 
sum vergoeding is overeengekomen is het resultaat conform begroting. 
De post secretariaat kosten derden is aanzienlijk lager, dit komt doordat de gemaakte 
kosten nu grotendeels onder de post adviseurs zijn opgenomen. 
Door wat meer vergaderingen dan voorheen zijn de kosten (leden)vergaderingen hoger 
uitgekomen.  
De vereniging heeft besloten om haar lidmaatschap bij de REB op te zeggen per 1 juli 2012. 
Hierdoor zijn de kosten gerelateerd aan de post REB in de jaarrekening lager.  
 
De kosten voor seminars/symposium zijn beperkt gebleven tot een deelname aan een 
seminar inzake financieel toezicht & handhaving in de financiële sector. 
  
Per saldo heeft 2012 een positief saldo opgeleverd van Euro 19.810,00. Het bestuur stelt 
voor het batig saldo toe te voegen aan het verenigingsvermogen dat na deze toevoeging 
Euro 112.702,00 bedraagt. Het bestuur realiseert zich dat dit positief resultaat mooi is 
maar dat er wel aandacht dient te zijn voor mogelijke winstbelasting. Voor de goede orde 
vermelden wij dat de vereniging geen winstoogmerk heeft. 
  
Als gevolg van de moeilijke omstandigheden in de financiële wereld is het ledenaantal 
dalend waardoor de contributie inkomsten achter zullen blijven bij de begroting 2013. 
Daarnaast is er een aanzienlijk bedrag voor communicatie opgenomen in de begroting 
2013. Als gevolg hiervan is de verwachting dat 2013 een break-even resultaat zal 
opleveren. 
 
  
M.M.P.J. Receveur 
Penningmeester 
 
 



 

 27 
 

Begroting 2013 
(Reeds vastgesteld op de ALV van 15 november 2012) 
 

Contributie 1650 
Begroting 

2013 
 

Contributie 1650 Begroting 2012 

     

     
Contributies     (79 leden) 

                                                      
122.925,00  

 
Contributies     (79 leden) 

                                                      
129.525,00  

Sponsoring Jaardiner+social 
event 

                                                         
15.000,00  

 

Sponsoring Jaardiner+social 
event 

                                                         
15.000,00  

Interest 
                                                           

1.500,00  
 

Interest 
                                                           

1.500,00  

overige 
                                                           

1.000,00  
 

overige 
                                                           

1.000,00  

 
  

  
  

Som der baten 
                                                      

140.425,00  
 

Som der baten 
                                                      

147.025,00  

     

     
Secretariaat + Ondersteuning 

                                                         
60.000,00  

 
Secretariaat + Ondersteuning 

                                                         
60.000,00  

Adviseurs 
                                                         

22.500,00  
 

Secretariaat Kosten derden  
                                                         

12.500,00  

Communicatie 
                                                         

20.000,00  
 

Publiciteit / Website/Nieuwsbrief 
                                                           

3.000,00  

Porti+Drukwerk 
                                                           

1.000,00  
 

Porti+Drukwerk 
                                                           

1.275,00  

Kantoorkosten 
                                                           

3.000,00  
 

Kantoorkosten 
                                                           

3.000,00  

Kosten (leden)vergaderingen 
                                                           

4.000,00  
 

Kosten (leden)vergaderingen 
                                                           

4.000,00  

Social Event+jaardiner 
                                                         

15.000,00  
 

Social Event+jaardiner 
                                                         

15.000,00  

Accountantskosten 
                                                           

2.500,00  
 

Adviseurs 
                                                         

10.000,00  

Archief  
                                                           

1.100,00  
 

Accountantskosten 
                                                           

2.500,00  

Seminars/Symposium 
                                                           

2.500,00  
 

Archief  
                                                           

1.000,00  
Vertegenwoordiging 
/repres.kosten 

                                                           
5.000,00  

 

Overleg Branche / Onderzoek 
(REB) 

                                                         
22.000,00  

Financiele lasten (oa bank, 
verzekering) 

                                                              
550,00  

 
Seminars/Symposium 

                                                           
2.000,00  

Onvoorzien 
                                                           

3.275,00  
 

Vertegenwoordiging 
/repres.kosten 

                                                           
5.000,00  

 
  

 

Financiele lasten (oa bank, 
verzekering) 

                                                              
550,00  

   
MIFID evaluatie  

 

 
                                                       

 
Onvoorzien 

                                                           
5.200,00  

    
  

Som der Lasten 140.425,00 
 

Som der Lasten 
                                                      

147.025,00  
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Beleidsvoornemens 2013 
 
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 werd 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 visiedocument. 
 
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 opstellen van brochure over het vak ‘vermogensbeheer’ 
 Het regelmatig doen verschijnen van nieuwsbrieven 
 Het organiseren van twee sociale evenementen 
 Het 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 
 Bewaking 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 
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Ledenbestand per 31 december 2012 
 
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 
Cobber Finance J. Kaptein  Amsterdam 
Crédit Agricole Cheuvreux L. Boeklagen Amsterdam 
Darion Capital Management B.V. B. Dijkman Amsterdam 
DeGiro B.V. N. Klok 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 
Fundix N.V. E.J. Oosterhuis Amsterdam 
Goris en Ladru Vermogensbeheer drs, H.R. Ladru Buitenkaag 
Groenstate vermogensbeheer BV. B.J. Franke Hengelo 
HENS Vermogensbeheer B.V. L. van Herk Breda 
IBS Vermogensbeheer R. Willemsen Amsterdam 
Indexus B.V. M. Receveur 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 
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 
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 
Robeco NV R. van der Poel Rotterdam 
Robein Bank N.V. J.E.J. Leeser Den Haag 
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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 
Today´s vermogensbeheer B.V. C.A. Smit Amsterdam 
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 
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: 79 
 
Nieuw ingeschreven leden in 2012 
 
Naam organisatie naam contactpers. Plaats Lid sinds 
 
Cobber Finance J. Kaptein Amsterdam 21-02-2012 
DeGiro B.V. N. Klok  Amsterdam 11-06-2012 
Today´s Vermogensbeheer C.A. Smit Amsterdam 27-09-2012 
Fundix N.V. E.J. Oosterhuis Amsterdam 27-11-2012 
 
Lidmaatschap beëindigd in 2012  
 
Naam organisatie Plaats Opgezegd per 
 
AMDK vermogensbeheer B.V. Joure 31-12-2012 
Amsterdams Effectenkantoor Amsterdam 31-12-2012 
Crédit Agricole Cheuvreux Amsterdam 31-12-2012 
Finaltrust vermogensbeheer B.V. Eindhoven 31-12-2012 
Providence Capital N.V. Bussum 31-12-2012 
Robein Bank NV Den Haag 31-12-2012 
ScoreValue Amsterdam 31-12-2012 
SEM.nl B.V. Diemen 31-12-2012 
 
 
 
Disclaimer: Aan dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend. 
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