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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 
 
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 2012 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, vermogensadvies 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 
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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, vermogensadvies en orderuitvoering werkzame instellingen. 
 
Geassocieerde leden 
Op de ALV is tevens besloten om een geassocieerd lidmaatschap in het leven te roepen. Alle 
organisaties en bedrijven die op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan de doelstelling van de 
vereniging kunnen uitgenodigd worden voor het geassocieerd lidmaatschap.  
Geassocieerde leden hebben in principe dezelfde rechten als leden, met uitzondering 
vanzelfsprekend van het stemrecht. Het bestuur heeft een reglement opgemaakt met de 
spelregels waaraan geassocieerde leden zich moeten houden.  
Inmiddels kent de vereniging ruim 10 geassocieerde leden, variërend van advocatuur, 
belastingexpertise tot diverse beleggingsfondsen.  
 
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 penningmeester.  
 
Op de foto staan de bestuursleden en de 
directeur van de vereniging. 
 
Samenstelling Bestuur 
 
T.F.C. Andringa  Voorzitter  
M. Receveur   Penningmeester  
N.F.A. Jansen   Lid 
S. Sarphatie   Lid  
B. Tishauser   Lid  
 
Staf 
 
mr. M.E.A.Hiskes-Willemse, directeur 
E.M. de Jonge-Leeuwenhoek, office manager 
mr. A.J. ten Hoedt, juridisch medewerker  
 
Externe adviseurs 
 
Mr. R.I.B. Weijerman (consultaties) 
Station 10 (communicatie) 
Mr.  F.A.  ’t  Hart,  (juridische  ondersteuning) 
Mr. W. de Jong, (juridische ondersteuning) 
Mr. M. Jaegers (belastingen) 
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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. 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. 
b. Overleg heffingen: overleg met beide toezichthouders over hoogte en maatstaf van de 
jaarlijkse heffingen toezichtkosten. 
c. Overleg Vaste Commissie Financiën Tweede Kamer: wij hebben regelmatig 
informeel overleg met de betrokken Kamerleden. 
d. 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.  
 
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 2013 aanbieden.  
Met genoegen legt het bestuur aan u verantwoording over 2013 af. 
  
Het bestuur heeft in 2013 onder andere veel aandacht besteed aan het provisieverbod dat op 
1 januari 2014 in werking is getreden. Er is uitvoerig overleg geweest met het ministerie van 
Financiën en de AFM over dit onderwerp, ook hebben we mee gedaan aan de consultaties op 
dit gebied. Het waarborgen van de belangen van onze leden is altijd prioriteit. We hebben 
zoveel mogelijk het level playing field bewaakt tussen banken, beleggingsondernemingen en 
beleggingsinstellingen. 
Het provisieverbod is een belangrijke wet in 2013 met een enorme impact op de financiële 
industrie. 
  
In 2013 heeft het bestuur ook een start gemaakt met de ontwikkeling van de communicatie 
strategie van de VV&A.  
Samen met experts op het gebied van strategie en communicatie is het ledenonderzoek 
uitgevoerd, heeft het bestuur een strategische richting gekozen en zijn strategische keuzes 
voor de focus voor de komende jaren gemaakt. 
Het bestuur heeft hiertoe drie domeinen omschreven die zij verder wil (blijven) ontwikkelen 
te weten Wet-en Regelgeving, de Markt en Kwaliteit. 
Deze ontwikkeling zal leiden tot een aantal keuzes inzake bijvoorbeeld de groei van het 
aantal en het soort leden, de criteria voor lidmaatschap, de interne organisatie en de 
communicatie. Samen met u willen wij hier de komende jaren verder invulling aan gaan 
geven. 
  
2013 was voor iedereen een jaar waarin veel voorbereidingen moesten worden getroffen 
voor een provisie loze wereld. Ik wil dan ook leden, adviseurs, mede bestuursleden en Mea 
met haar team bedanken voor de enorme inzet van het afgelopen jaar. 
  
Tijdens de ledenvergadering op 20 mei 2014 zullen wij u gaarne verwelkomen en met u 
verder van gedachten 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 2013 
 
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. 
 
In 2013 is verder vorm gegeven aan de invulling van het mission statement.  
Het bestuur is gestart met het ontwikkelen en vormgeven van een communicatiestrategie van 
de VV&A. Op blz. 24 kunt u kennisnemen van de resultaten hiervan. 
 
Daarnaast  is  het  “gewone  werk”  natuurlijk  ook  voortgezet.  De  belangen  van  de  branche  en 
de leden zijn in allerlei gremia aan de orde gesteld.  
 
Het provisieverbod heeft vanzelfsprekend in 2013 onze aandacht gevraagd, zoals ook de 
voorzitter al aangeeft, maar ook de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, het 
BTW-vraagstuk, de inwerkingtreding van de Europese richtlijn kapitaaleisen, CRD IV, het 
blijven promoten van de invoering van een Total Cost of Ownership en de hoogte van de 
kosten van toezicht zijn onderwerp geweest van overleg, intern en extern.  
 
Ook is in 2013 ingezet op het werven van geassocieerde leden. Bedrijven of organisaties die 
zich willen inzetten om de doelstelling van de vereniging te bevorderen, zonder in het bezit 
te zijn van een vergunning zijn benaderd met de vraag of zij geassocieerd lid wilden worden. 
Op 1 januari 2014 kende de vereniging negen geassocieerde leden.  
 
Voor het financiële overzicht verwijzen wij u graag naar de toelichting van de 
penningmeester op blz. 22. 
 
Ook in 2014 zullen we ons onverminderd enthousiast blijven inzetten voor de toekomst van 
het vak vermogensbeheer en de rol van vereniging daarbij. 
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Samenvatting van activiteiten in 2013 
 
 De vereniging heeft vier ledenbijeenkomsten georganiseerd, waarvan twee 

bijeenkomsten tevens Algemene Ledenvergaderingen waren. 
 Er zijn twee sociale evenementen georganiseerd: Het door Aberdeen Asset Managers 

Limited gesponsorde zomerevenement vond plaats in Rotterdam. Het bezoek werd 
begonnen met een lunch en een presentatie van de sponsor op grote hoogte in de 
Euromast. Na de lunch was er de mogelijkheid met de Euroscoop naar 185 meter te 
gaan. Vervolgens werden we met de Spido door de havens van Rotterdam gevaren 
om daarna de dag af te sluiten met een Indonesische buffet bij restaurant DewiSri. 
Het was een geslaagde bijeenkomst.  
Het jaardiner, gesponsord door BinckBank Professional Services / Able, met 
voorafgaand de ALV en een gezellige borrel, vond plaats in Kasteel Woerden. 
Tijdens de spoom werd er een inspirerende lezing gegeven door Jeroen Smit. 

 We hebben gereageerd op een aantal consultaties over de Wft en andere regelgeving.  
 Partner van Centiq, een samenwerkingsverband van markt, toezichthouders en 

overheid met als doel consumenten bewuster te maken van geldzaken. 
 Diverse overleggen over de implementatie van het Deutsche Bank arrest (BTW en 

vermogensbeheer). 
 Diverse overleggen over provisieverbod bij beleggingsondernemingen en de 

kwaliteit van de beleggingsdienstverlening.  
 Deelname aan het overleg over de financiering van het toezicht. 
 Lidmaatschap van de Panels van de AFM en DNB.  
 Besprekingen DNB inzake prudentieel toezicht en de invoering van CRD IV. 
 Overleg met het ministerie van Financiën over de kosten van toezicht. 
 Overleg met Kifid  

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 
 
Informatie-uitwisseling 
De afgelopen jaren is uit reacties gebleken wat de leden over het algemeen als een handige 
manier van informatie-uitwisseling ervaren. 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. 
 
Ledenwerving 
Door de economische omstandigheden hebben een aantal leden moeten besluiten om hun 
bedrijfsactiviteiten te staken. Het bestuur van de VV&A 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. 
 
Ledenbijeenkomsten en Algemene Ledenvergaderingen met presentaties  
(1)  Tijdens het eerste deel van de ledenbijeenkomst op 12 februari 2013 werd een update 
gegeven over de belangrijkste onderwerpen in de lopende wet- en regelgevingstrajecten en 
informeerde het bestuur de leden over de invulling van het communicatiebeleid. 
Vervolgens leidde Bart Tishauser namens het bestuur een discussie over het 
discussiedocument van de AFM met betrekking tot Total Cost of Ownership. 
Verder vertelde Martijn Jaegers, adviseur van de vereniging over de BTW kwestie, één en 
ander over de praktische implicaties van het Deutsche Bank arrest voor verschillende 
inkomstenstromen en verdienmodellen.  
De ledenbijeenkomst werd afgesloten met een presentatie door de heer Jasper Anderluh van 
DeGiro en de heer Pieter Kort, hoofdredacteur IEX. 
 
(2)  Op 14 mei 2013 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 2012. De kascommissie werd benoemd in de 
personen van de heren Etienne Platte en Harry Geels. 
 
Op deze ALV werd ook formeel afscheid genomen van Jim Schalm als bestuurslid van de 
VV&A. Jim wordt heel hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de vereniging.  
 
Na de pauze heeft de AFM een update gegeven over de laatste ontwikkelingen ten aanzien 
van wet- en regelgeving en haar beleidsvoornemens voor 2013. Aan de orde kwamen onder 
meer: het provisieverbod, kwaliteit van de dienstverlening en de uitvoering van het toezicht. 
Namens de AFM waren aanwezig de heren Tim Mortelmans en Paul Schuiling en mevrouw 
Elke Geerdink. Hierna was er genoeg ruimte voor discussie en vragen. 
  
(3)  Op 10 september waren van DSI de heer mr. Jerry Brouwer (directeur DSI) en mevrouw 
drs. Jorine Berends (communicatie- en projectmanager) aanwezig om het één en ander te 
vertellen  over  de  “DSI  Periodieke  Toets  2013/2014”. 
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Na de pauze ging René van Merriënboer, beleidsmedewerker en dossierhouder provisies van 
het ministerie van Financiën met de leden in gesprek over onder meer vergoedingen voor 
aanbrengers, vergelijkingssites e.d. Ook Tim Mortelmans van de AFM was hierbij 
aanwezig. 
 
(4)  De tweede Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 7 november 2013. De 
voornaamste agendapunten betroffen de begroting voor 2014 en het voorstel voor de 
contributie voor 2014.  
Aansluitend volgde een discussiebijeenkomst over scholing, kennis, vaardigheden en 
integriteit met  een  inleiding  van  Frank  ‘t  Hart. 
Tijdens de spoom werd er een lezing gegeven door Prof. Drs. Jeroen Smit: 'Investeren in 
leiderschap van de 21-ste eeuw'. 
Jeroen Smit is hoogleraar Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar bij de 
meesten bekend als schrijver van De Prooi. 
 
 
Het Zomerevenement 
 
Dit jaar was voor Rotterdam als locatie voor het 
zomerevenement gekozen, gesponsord door 
Aberdeen Asset Managers Limited. Het 
evenement begon met een lunch op grote hoogte 
in de Euromast. Tijdens de lunch werd er een 
presentatie gehouden door de sponsor. 
Vervolgens was iedereen in de gelegenheid om 
met de Euroscoop naar het platform op 185 
meter hoogte te gaan. 
 
Hierna konden we aan boord van de Spido voor 
een rondvaart door de Havens van Rotterdam, voorzien van drankjes.  
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Door de spido werden we afgezet bij 
Indonesisch restaurant DewiSri voor een 
borrel en een overheerlijk Indonesisch buffet.  
 
 
 
 

 
 
 

Het Jaardiner 
 
 

Voor het traditionele jaardiner troffen we elkaar 
dit jaar in Kasteel Woerden. 
 
 
 
 

 
 
Het diner werd gesponsord door BinckBank professional Services / Able. Het diner was ook 
nu weer goed verzorgd. 
 
 
 
 



 

13 
 

 
 
 
Tijdens de spoom werd er een lezing gegeven door Prof. Drs. Jeroen Smit: 'Investeren in 
leiderschap van de 21-ste eeuw'. 
Jeroen Smit is hoogleraar Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar bij de 
meesten bekend als schrijver van De Prooi. 
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Activiteiten met een extern karakter 
 
2013 stond met name in het licht van de introductie van het provisieverbod en de CRD IV, 
de harmonisatie van de Europese kapitaalseisen. Niet alleen de kapitaalseisen worden 
verhoogd, overigens niet voor iedereen, maar ook het beloningsbeleid wordt verder beperkt.  
 
De AFM heeft in 2013 een onderzoek gehouden naar de kwaliteit van de dienstverlening bij 
beleggingsdiensten. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit voor verbetering vatbaar is. 
Daarnaast was er ook aandacht voor de vakbekwaamheid: DSI heeft, in samenwerking met 
NIBE/SVV en de Universiteit van Amsterdam een nieuwe toets ontwikkeld die op drie 
terreinen de vakbekwaamheid moet vergroten: kennis, vaardigheden en integriteit.  
In 2013 werden we geconfronteerd met de gevolgen van het wegvallen van de 
overheidsbijdrage aan de kosten van toezicht. Met name de kosten van De Nederlandse 
Bank gingen fors omhoog. De vereniging heeft hierover overleg met DNB en het ministerie 
van Financiën. 
 
Ook is er veel aandacht gevraagd voor de cultuur binnen financiële instellingen. De 
bankierseed wordt geïntroduceerd en de cliënt moet centraal staan bij de dienstverlening. 
 
Er is een reactie gegeven op de volgende consultaties: 
 
Consultaties Ministerie van Financiën 
 Consultatiereactie op het Wijzigingsbesluit Wft 2014  
 Consultatiereactie op het Wijzigingsbesluit Wft 2015 
 CRD IV 
 Wijzigingsvoorstel WBFT 
 Mifid (transaction reporting system) 

 
AFM consultaties 
 Jaarrekening 2012 
 Begroting 2013 
 Tarieven kosten toezicht 2013 
 Onderzoek Kwaliteit van de Beleggingsdienstverlening 
 Dienstverleningsdocument 2013 
 Criteria goed toezicht 

 
DNB consultaties 
 Jaarrekening 2012 
 Begroting 2013 
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Consultatiedocumenten 
 
Alle documenten zijn te vinden op onze website 
 
Consultaties Ministerie van Financiën 
 
 Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2014 

Het provisieverbod wordt per 1-1-2014 ingevoerd. De VV&A pleit voor invoering van 
een TCO (total costs of ownership), met name in het licht van een level playing field 
met banken en beleggingsinstellingen. 
 

 Wijzigingswet Financiële Markten 2015. 
De VV&A staat achter de voorgestelde uitbreidingen van de eed / belofte. Ook een 
verhoging van het kennis- en vaardighedenniveau toegesneden op specifieke functies, 
heeft onze instemming. 
De vereisten dienen duidelijk, eenduidig en onafhankelijk toetsbaar te zijn. Iedereen die 
zich op welke wijze dan ook bezig houdt met effecten, in de breedste zin van het woord, 
moet aan dezelfde minimale eisen voldoen. Of het nu gaat om vermogensbeheer,  
-advies of een beleggingsonderneming onder nationaal regime of met een vrijstelling 
onder nationaal regime. Daarbij lijkt DSI de aangewezen organisatie om die eisen, in 
samenspraak met de financiële sector, vast te stellen. Voorwaarde is ook dat er een 
gedegen overgangsregeling komt.  

 
Ten aanzien van de bekostiging van het toezicht is met name de volgende vraag 
opgeworpen:  
Bij het wegvallen van de overheidsbijdrage wordt ook het belang van de minister ten 
aanzien van de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening geminimaliseerd. (zijn 
toezicht, en dat van het parlement, blijft ons inziens zeer wenselijk). Daarmee is een 
belangrijke  countervailing  power  (zie  het  onlangs  uitgebrachte  WRR  rapport  “Toezien  
op  publieke  belangen”)  vervallen.   
De marktpartijen hebben vanzelfsprekend wel een direct belang, maar nauwelijks 
invloed op de kosten. Dit blijft voor de VV&A een zorgpunt. 

 
 CRD IV 

CRD IV regelt de harmonisatie en verhoging van de kapitaalseisen van de Europese 
financiële instellingen én er wordt een bonusplafond ingesteld van 100%. In 
tegenstelling tot de rest van Europa wil de Minister de bonusuitkering in Nederland nog 
verder beperken tot een maximum van 20% van de vaste vergoeding. Ten aanzien van 
dit voornemen van de Minister is door ons als zorgpunt naar voren gebracht dat 
Nederland daarmee inbreekt op een Europees level playing field. Bovendien is door ons 
gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van een dergelijke 
nationale beperking op de reële economie in Nederland.  
 

 Wijzigingsvoorstel WBFT 
De kosten van toezicht lopen al jaren fors op als gevolg van de toenemende taken die 
toezichthouders krachtens wet- en regelgeving moeten uitvoeren, maar ook door taken 
die zij zelf naar zich toe trekken. Hierbij is niet of nauwelijks sprake van een limiet én 
weinig controle. Dit leidt telkens tot hogere heffingen. Een van de doelen van de nieuwe 
wijze van bekostiging van toezicht was juist het voorkomen van fluctuerende heffingen. 
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Deze doelstelling blijkt vooralsnog niet haalbaar. De VV&A is een voorstander van goed 
toezicht maar ook van efficiënt toezicht. 

 
De kosten zoals deze zijn afgesproken kunnen niet na een jaar met 33% worden 
verhoogd. Bovendien moet er een meer transparante indeling komen per 
toezichtscategorie. 

 
Een eerlijke prijs voor toezicht en een goede verhouding tussen taken, kosten en 
opbrengsten ten behoeve van een goed functionerende markt en een goede bescherming 
van het individu moet daarbij uitgangspunt blijven. 
 

 Mifid (transaction reporting system) 
Het belangrijkste punt wat door de VV&A naar voren is gebracht is dat transacties niet 
alleen traceerbaar moeten zijn, maar het moet ook duidelijk zijn wie welke transactie 
uitvoert en welke kosten daarvoor in rekening worden gebracht. 
 
 

AFM consultaties 
 

 Jaarrekening 2012 en Begroting 2013 
Zorgpunt blijft de pensioenvoorziening van de AFM. In 2013 is door de AFM besloten 
om een eigen pensioenfonds op te richten. Onderzoek had geleid tot de conclusie dat het 
aansluiten bij een bestaand pensioenfonds niet haalbaar was. De AFM heeft aangegeven 
dat een eigen pensioenfonds een tijdelijke oplossing is, om meer tijd te hebben voor een 
definitieve oplossing. Wij zullen dit punt in elk geval blijven monitoren. 
 
Voorts is door ons naar voren gebracht dat de kosten, gemaakt ten aanzien van het 
toezicht op woningcorporaties ten onrechte ten laste zijn gebracht van de 
beleggingsondernemingen.  
De AFM heeft dit onderkend en het resultaat was een korting op de in rekening te 
brengen kosten aan beleggingsondernemingen van 10%! 

 
 Kosten toezicht 

Omdat de door ons naar voren gebrachte onterechte kostentoewijzing van het toezicht en 
activiteiten van de AFM op woningcorporaties (Vestia) werd gecorrigeerd is op het 
totaal  kostenbedrag  van  3  mln  een  vermindering  toegekend  van  €  300.000,-.  

 
 AFM onderzoek kwaliteit van dienstverlening 

In het najaar van 2013 heeft de AFM een onderzoek uitgevoerd onder een aantal banken 
en beleggingsondernemingen naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening.  

 
De inhoud van het rapport van de AFM is voor VV&A aanleiding om te verder streven 
naar een aantal tastbare resultaten ter verbetering van de dienstverlening op de door de 
AFM gesignaleerde punten zoals: 
- het beter in kaart brengen van de wensen van de klanten ten aanzien van de door hen 
beoogde doelstellingen, waaronder het in het AFM rapport genoemde doelvermogen (de 
verwachte waarde van de beleggingen aan het einde van de beleggingshorizon en 
overigens kan er geen concreet doelvermogen zijn); 
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- het in kaart brengen verbeteren ten aanzien van de gewenste/mogelijke duur van de 
belegging, de specifiek gewenste hoogte van het rendement en de periode waarbinnen 
dit zou moeten worden bereikt, en de precieze doelstelling(en) van de cliënt.  
De VV&A is van voorts van oordeel dat het bestaan van open normen in wetgeving 
beleggingsondernemingen de ruimte biedt om aan het bovenstaande invulling te geven 
op een wijze die past bij het karakter van iedere beleggingsonderneming. Verschillen 
tussen de wijze waarop beleggingsondernemingen invulling geven aan hun 
verantwoordelijkheid is onvermijdelijk en ook wenselijk, mits het klantbelang daarbij 
centraal wordt gesteld.  
 
Nadere wetgeving of richtlijnen van de AFM zijn naar het oordeel van VV&A niet 
nodig om verbeteringen in de dienstverlening door te voeren. Het is immers in het 
belang van beleggingsondernemingen dat hun klanten vertrouwen hebben in die 
dienstverlening en ook zelf de toegevoegde waarde van hun beleggingsadviseur of 
vermogensbeheerder erkennen. 
 
Dit onderwerp wordt binnen het domein Kwaliteit in 2014 een speerpunt van het beleid 
van de VV&A  
 

 Dienstverleningsdocument 
Vermogensopbouw als alternatief voor sparen dient te worden geadviseerd door 
(beleggings-)specialisten. Vooral ook bij pensioenopbouw. Dit kan het vertrouwen in de 
financiële dienstverlening herstellen en de zorgplicht verder verbeteren.  
 

 Visiedocument Criteria voor goed toezicht (Richtlijnen voor toezicht door verschillende 
toezichthouders in Nederland zoals AFM, DNB, ACM, Kansspelautoriteit, CBP Ned. 
Zorgautoriteit etc.) 
Door ons is naar voren gebracht dat het document nogmaals duidelijk maakt dat het voor 
een toezichthouder onwerkbaar is wanneer diverse verantwoordelijkheden in één 
Zelfstandig Bestuursorgaan zijn gecombineerd (wetgevende, uitvoerende en 
rechtsprekende macht). Zij bevindt zich hierdoor in een geïsoleerde positie. Een positie 
die, zo blijkt uit dit document, niet wenselijk is om de markt goed te kunnen volgen, 
informeren, ondersteunen en tegelijkertijd toezicht te houden. Het gaat immers ook hier 
om vertrouwen.  
 
De huidige omstandigheden vragen om een nieuwe vorm en een nieuwe werkwijze van 
de toezichthouders. In een periode waarin veel veranderingen plaatsvinden kunnen ook 
zij laten zien, mee te kunnen gaan met de ontwikkelende markt en maatschappij. Deze 
visie van de gezamenlijke toezichthouders geeft de veranderingen wel weer maar veelal 
niet de hervormingen die daarbij passen. 
 
Met een terugtredende overheid nemen de verantwoordelijkheden van de ZBO verder 
toe. Duidelijkheid en transparantie zijn dan essentieel. De VV&A draagt graag bij aan 
een goed, efficiënt en onafhankelijk toezicht en hoopt ook in de toekomst daaraan een 
bijdrage te kunnen leveren.  
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DNB 
 

Jaarrekening 2012 en begroting 2013 
Door marktpartijen is naar voren gebracht dat het zowel in het belang van marktpartijen 
als in het belang van DNB zelf kan zijn om een onafhankelijke controle van de 
financiën van de toezichthouder te laten plaatsvinden. Vooralsnog is noch DNB noch 
het ministerie van Financiën hiervan een voorstander.  
Ook is gesproken over de taak en de rol van de panels. De planning van de panels zou 
beter moeten aansluiten op de rol van het panel: er moet nog een mogelijkheid zijn voor 
het daadwerkelijk beïnvloeden van met name de begroting van de toezichthouder.  
De indirecte kosten (niet direct toezichtgerelateerd) die door DNB worden gemaakt 
blijft voor marktpartijen een punt van aandacht. Overheadkosten zijn er altijd, maar juist 
daarop dient te worden gestuurd.  
 
Transparantie blijft noodzakelijk mede in het licht van Europese regelgeving 
(Bankenunie). De daarvoor te maken kosten moeten niet ten laste komen van de overige 
branches in de financiële sector. 
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Overigen 
 
Klankbordgroep AFM / DNB 
Bij het (eerst) klankbordoverleg met verschillende beleidsbepalers van 
beleggingsondernemingen en de toezichthouders zijn de volgende onderwerpen aan de orde 
gekomen: 
* Total costs of ownership; dit moet een beter inzicht geven in de totale kosten van de 
dienstverlening en producten waardoor deze beter te vergelijken zijn; 
* Leidraden en de rol van de AFM; het doel van de leidraden is het bieden van handvatten 
bij  het  vertalen  van  open  normen.  Het  doel  kan  verbeterd  worden  door  “roadshows”  door  de  
toezichthouder; 
*consolidatie binnen de sector lijkt mede door de stijgende kosten gedreven. De kosten zijn 
hoog wat ook toetreding en concurrentie in de weg staat. 
 
Overleg met Kifid: 
Er is een overleg geweest met bestuur en directie van Kifid.  
Er is gesproken over de publicatie van uitspraken, anoniem of niet. Verder is door Kifid 
aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar hoe vaak er gekozen is voor een 
bindende of niet-bindende uitspraak.  
Ook is aan de orde geweest de ombudsfunctie. Door ons is naar voren gebracht dat wellicht 
een meer op mediation gericht traject de voorkeur kan verdienen. Ook de aansluitprocedure, 
de kosten en de inhoudelijke toetsing (of niet) zijn besproken.  
 
Eind 2013 is door Kifid een visie gepresenteerd op een nieuwe, efficiëntere inrichting van de 
rechtsgang. Daarop is in 2014 door de VV&A schriftelijk gereageerd.  
De doelstelling en de importantie van het Kifid staat voor onze vereniging buiten kijf. 
Consumenten dienen toegang te hebben tot een alternatieve vorm van geschillenbeslechting 
die enerzijds (financieel) laagdrempelig is en anderzijds dezelfde kwaliteiten waarborgt als 
de gang naar de civiele rechter.  
 
De VV&A is voorstander van een mogelijkheid tot mediation. Er dient een strikt 
onderscheid te blijven tussen de zogenaamde bemiddelingsfase en de beoordelingsfase. 
(In het jaarverslag over 2014 zal hierop uitgebreider worden ingegaan.) 
 
TCO 
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. Over de invoering en de wijze van 
berekening wordt regelmatig overleg gevoerd met de AFM en overige marktpartijen.  
 
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 contract is per definitie all-in en 
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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%.  
In 2013 is diverse malen hierover overleg gevoerd met de Belastingdienst. Maar net als in 
2012 was eind 2013 nog steeds geen duidelijkheid over de toepassing van de regelgeving.  
(NB in 2014 is door ons een brief gestuurd aan de Staatssecretaris van Financiën als 
verantwoordelijke voor de belastingdienst. Zodra wij antwoord ontvangen, worden alle 
leden daarover vanzelfsprekend geïnformeerd.) 
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Concept Jaarrekening 2013 
 
 
 
Rapport inzake jaarbericht 2013 van Deloitte (hierna apart ingevoegd) 
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Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur per 6 mei 2014 is als volgt: 
 
T.F.C. Andringa, voorzitter 
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, 12 mei 2014 

Deloitte Accountants B.V. 
 

 

B.J. Brilman RA  
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 Rekening van baten en lasten 
 Toelichting op de balans en de           

rekening van baten en lasten 
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Balans per 31 december 2013 

(na voorstel resultaatbestemming)   31.12.2013    31.12.2012     31.12.2013    31.12.2012 
   €    €     €    € 
                 
Activa        
        
Vorderingen                                                 
Debiteuren 0    575   
Overige vorderingen                             1]  15.904    1.041   
   15.904    1.616  
        
Liquide middelen                                 2]        
Bank   138.669    137.054 
        

 

Passiva        
        
Verenigingsvermogen                            3]   100.858    112.702 
        
Kortlopende schulden                            4]        
Overige schulden   53.715    25.968 

 
        
        

                 
   154.573    138.670     154.573    138.670 
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Staat van baten en lasten 2013 

        
     

2013 
 Begroting 

2013 
  

2012 
   €  €  € 
        
Contributies   118.800  122.925  124.575 
Sponsoring   23.025  15.000  15.500 
Interest   2.493  1.500  3.212 
Overige   2.630  1.000  4.335 
Som der baten   146.948  140.425  147.622 
        
Secretariaat   60.000  60.000  60.000 
Secretariaat kosten derden   3.436  0  3.872 
Kantoorkosten/drukwerk   5.128  3.000  3.000 
Porti   810  1.000  748 
Kosten (leden)vergaderingen   5.627  4.000  7.054 
Social Event + jaardiner   23.327  15.000  13.923 
Adviseurs  5]  18.987  22.500  21.263 
Communicatie   33.991  20.000  0 
Accountantskosten   3.930  2.500  2.866 
Archief   1.028  1.100  0 
Publiciteit/ website   1.037  0  202 
Overleg branche/ onderzoek REB   0  0  10.986 
Seminars/ symposium   484  2.500  953 
Vertegenwoordiging/ representatie   392  5.000  959 
Verzekering/ financiële lasten   615  550  436 
Onvoorzien   0  3.275  1.550 
Som der lasten   158.792  140.425  127.812 
        
Saldo baten en lasten   (11.844)  0  19.810 
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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 Vasco Da  
Gamalaan 4, 2803 XW te Gouda.  

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen  
voor financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (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 voor zover 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. 

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen 
en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële 
instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De vereniging maakt geen 
gebruik van derivaten. 

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.  
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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 
  

    

 
31.12.2013 

 
31.12.2012 

 
€  

 
€  

    Verzekeringen 416 
 

377  
Nog te ontvangen sponsering 15.000  0 
Rente- en bankkosten 488 

 
664  

 
15.904 

 
1.041  

     
 

2] Liquide middelen 
 
    

 
31.12.2013 

 
31.12.2012 

 
€  

 
€  

    ABN AMRO Bank N.V. 53.43.43.155 669 
 

2.058  
ABN AMRO Bank N.V. 45.12.49.410 138.000 

 
134.996  

 
138.669 

 
137.054  

     
 

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

 
2013 

 
2012 

 
€  

 
€  

    Stand per 1 januari 112.702 
 

92.892  
Saldo baten en lasten (11.844) 

 
19.810 

Stand per 31 december 100.858 
 

112.702 
      
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 
 
    

 
31.12.2013 

 
31.12.2012 

 
€  

 
€  

    Accountantskosten 2.965 
 

2.000 
Reis- en onkostenvergoedingen 769 

 
1.132  

Secretariaatskosten 15.000 
 

15.000  
Verzekeringen 454 

 
0 

Advieskosten 5.050 
 

5.196  
Nog te betalen kantoorkosten 1.839 

 
1.742  

Social Event + jaardiner 0  898 
Ledenonderzoek communicatiestrategie 27.638  0 

 
53.715 

 
25.968 
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 

  

5] Adviseurs    
 2013  2012 
 €    €   
    
Advieskosten procedure AFM 0  11.476 
Overige advieskosten 18.987  9.787 
 18.987  21.263 
     

Decharge en akkoordverklaring 

De bestuurders verklaren zich door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde balans 
per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013. 

Tevens dechargeren zij elkaar voor het door hen gevoerde beleid over 2013. 
 
Amsterdam, …………………………2014 
 
Bestuur:  
 
T.F.C. Andringa, voorzitter 
 
 
 
 
M.M.P.J. Receveur, penningmeester 
 
 
 
 
B. Tishauser 

N.F.A. Jansen 
 
 
 
 
S. Sarphatie 
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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 resultaat-
bestemming. 
 
Resultaatbestemming 2012 

De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering gehouden op 14 mei 
2013. De Algemene Ledenvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld 
conform het daartoe gedane voorstel. 
 
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 

Door het bestuur van de vereniging wordt aan de Algemene Ledenvergadering 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 2013 
 
  
  
Het ledenaantal van de vereniging heeft de afgelopen jaren een dalende trend laten zien. 
Waren er in 2011 nog 80 leden, in 2013 werden dat er 77 en het afgelopen jaar waren het 74 
betalende leden.  
Het afgelopen jaar zijn er een 3-tal geschillen geweest met leden over het betalen van de 
contributie.  De betreffende leden hebben, na het inschakelen van een incassobureau door de 
vereniging, als nog de contributienota betaald. Het lidmaatschap voor de 3 betreffende leden 
is per 1 januari 2014 beëindigd.   
 
De  verlies  en  winstrekening  over  2013  laat  een  negatief  resultaat  zien  van  €  11.844,-.  De 
inkomsten uit contributie waren lager dan het voorgaande jaar en lager dan begroot voor het 
jaar 2013. Door een extra sponsor evenement zijn de sponsor inkomsten toegenomen. Onder 
de  post  ‘overige inkomsten’ valt de bijdrage voor het jaardiner door leden.  
 
Aan de kostenkant is de grootste kostenpost het secretariaat. Aangezien hiervoor een lump 
sum vergoeding is overeengekomen is het resultaat conform begroting. 
De toename in de kantoorkosten is te wijten aan de wijziging van de naam van de 
vereniging, hiervoor zijn onder andere nieuw briefpapier en visitekaartjes gedrukt. 
Afgelopen jaar zijn er zowel het zomerevenement als het jaardiner goed bezocht door de 
leden Dit is terug te zien in een toename van de kostenpost op de verlies en winstrekening.  
In de cijfers over 2013 is voor het eerst de post communicatie opgenomen. Het bestuur heeft 
in 2013 besloten om de huidige strategie en doelstelling van de vereniging opnieuw te 
bepalen. Hiertoe is onder andere een ledenonderzoek uitgezet. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van een extern bureau. Een deel van deze kosten is reeds in het afgelopen boekjaar 
opgenomen.  
 
Per saldo hebben de activiteiten in het afgelopen jaar geleid tot een negatief resultaat. 
Hierdoor zal het verenigingsvermogen afnemen. Het huidige verenigingsvermogen is ruim 
voldoende voor de omvang van de vereniging en het ledenaantal. 
 
In oktober 2013 is de begroting opgesteld voor het huidige verenigingsjaar. In de begroting 
is uitgegaan van een verdere afname in het ledenaantal. Naar nu blijkt lijkt het ledenaantal 
zich te stabiliseren. Daarnaast is er eind 2013 besloten om de vereniging ook open te stellen 
voor geassocieerde leden.  
 
 
  
M.M.P.J. Receveur 
Penningmeester 
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Verklaring Kascommissie  
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Begroting 2014 
(Reeds vastgesteld op de ALV van 7 november 2013) 
 
 

Contributie 1650,- 
Begroting 
2013  Contributie 1650,- Begroting 2014 

     

     
Contributies     (68 leden, 4 nieuwe 
leden, 1 openstaand) 

             
122.925,00   Contributies     (62 leden) 

             
102.300,00  

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 
             

119.800,00  

     
     

Secretariaat + Ondersteuning 
               

60.000,00   Secretariaat + Ondersteuning 
               

60.000,00  

Adviseurs 
               

22.500,00   Adviseurs 
               

18.000,00  

Communicatie 
               

20.000,00   Communicatie 
                  

9.000,00  

Porti+Drukwerk 
                  

1.000,00   Porti+Drukwerk 
                  

1.000,00  

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   Accountantskosten 
                  

2.900,00  

Archief  
                  

1.100,00   Archief  
                  

1.100,00  

Seminars/Symposium 
                  

2.500,00   Seminars/Symposium 
                  

2.500,00  

Vertegenwoordiging /repres.kosten 
                  

5.000,00   
Vertegenwoordiging 
/repres.kosten 

                  
2.500,00  

Financiele lasten (oa bank, 
verzekering) 

                     
550,00   

Financiele lasten (oa bank, 
verzekering) 

                     
550,00  

Onvoorzien 
                  

3.275,00   Onvoorzien 
                     

250,00  

     

Som der Lasten 
             

140.425,00   Som der Lasten 
             

119.800,00  
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Beleidsvoornemens 2014 
 
Het Bestuur heeft zich ten doel gesteld een gezamenlijke (communicatie) strategie te 
ontwikkelen en uit te rollen voor de komende jaren. Zij vond het noodzakelijk hiervoor eerst 
de behoeften, wensen en verwachtingen van haar leden beter te leren kennen.  
Met het inzicht in de perceptie van het lidmaatschap, kunnen strategische richtingen in kaart 
gebracht worden en kunnen strategische keuzes gemaakt worden.  
 
Ledenonderzoek 
Issues 
Er zijn 6 interviews gehouden met ieder bestuurslid en de directeur. Uit deze diepte 
interviews kamen de mogelijke issues naar voren.  
Inventarisatie  
De verwachtingen en wensen van 10 ondernemingen, 9 leden en 1 ex lid, werden gedurende 
(interviews geïnventariseerd.  
Validatie  
Aan alle leden werd vervolgens middels een enquête om hun mening gevraagd. De enquête 
diende enerzijds om de uitkomsten van de interviews te verifiëren en valideren. Anderzijds 
had deze tot doel om alle leden te betrekken bij het onderzoek. Er zijn 45 ingevulde enquêtes 
ontvangen. 
Rapportage 
Het rapport is gepresenteerd op 18 maart en aan alle leden ter beschikking gesteld. 
 
Strategische sessies 
De resultaten van het ledenonderzoek dienden als input voor de strategische sessies die het 
Bestuur vervolgens ingericht heeft. Het Bestuur stelde zich ten doel de strategische richting 
in relatie tot de leden en de strategische keuzes in relatie tot de focus voor de komende jaren 
te maken. 
 
Strategische richting 
Het Bestuur heeft gekozen voor een strategische richting in relatie tot haar leden waarbij de 
VV&A haar leden ondersteunt. Maar, waar de VV&A ook richting geeft aan haar leden. 
 
Strategische keuzes 
Het Bestuur heeft in kaart gebracht welke  focus zij de komende jaren wil hebben. Zij heeft 
hiertoe drie domeinen omschreven die zij verder wil (blijven) ontwikkelen te weten Wet-en 
Regelgeving, de Markt en Kwaliteit. 
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A. De wet- en regelgeving 
 
Ambitie 
De VV&A wil een actieve rol spelen bij het -in een zo vroeg mogelijk stadium- signaleren 
van, interpreteren van en te vertalen van aanstaande veranderingen in wet- en regelgeving 
betrekking hebbend op de leden aangesloten bij de VV&A. 
Doelstelling 
De VV&A streeft er naar om de voor de op haar leden betrekking hebbende wet- en 
regelgeving in de breedst mogelijke zin te interpreteren en te vertalen naar de dagelijkse 
praktijk. Het handelt hierbij om nationale- en internationale maatregelen die (mogelijk) 
impact hebben op de leden en/of beroepsgroep. 
Wat staat op dit moment vast en/of loopt 

• Reageren op consultaties 
• Consultatie Kifid 
• Gedrags toezicht (AFM) 
• Prudentieel toezicht (DNB) 
• BTW 
• Provisie verbod 

Activiteiten/projecten komende jaren: 
• Mifid II (TaskForce I II III) 
• Wijzigingswet 2015 
• Beloningsbeleid (ligt bij de Raad van State) 
• Wet bekostiging toezicht/De grondslagen discussie 
• TCO/VKM 
• Verdienmodel 
• Invoering bankierseed met bijbehorend tuchtrecht 

 
 
 
B. De markt 
 
Ambitie 
De VV&A wordt de verzamelplaats van de kennis van de markt van onder meer het Publiek, 
Doelgroep en Klanten. Het concreet definiëren van de markt is een onderdeel van de 
ambitie. Deze kennis zal zij gericht in kunnen zetten en staat ter beschikking aan  
verschillende (VV&A) communicatie groepen.  
Doelstelling 
Door inzicht te verkrijgen in de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de hele markt 
(vragers- en aanbiederskant) met de focus op vermogensbeheer wordt kennis opgebouwd. 
Door de kennis van de markt van vragers en aanbieders kunnen zowel de VV&A als haar 
leden een visie ontwikkelen hoe zij wensen om te gaan met de markt ontwikkelingen.  
Activiteiten/projecten komende jaren; onderzoek op gebied van: 

 Kwantitatieve omvang en trends 
 Doelgroep motivatie 
 Klanten tevredenheid 
 Leden: Aanbod vermogensbeheerders en verbeterpotentieel 
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C. Kwaliteit 
 
Ambitie 
Het streven van de VV&A is om de kwaliteit van de zelfstandige vermogensbeheerders & 
adviseurs naar een hoger niveau te brengen. 
Doelstelling 
De VV&A wil een aantal (door de AFM gesignaleerde) punten van de dienstverlening 
tastbaar verbeteren.  Hiertoe wordt een aantal werkgroepen van leden in het leven geroepen 
dat aan het begrip kwaliteit concreet meetbare doelstellingen/omschrijvingen gaat geven. 
Deze zullen vertaald worden naar de  VV&A richtlijnen. 
Activiteiten/projecten komende jaren: 
Er wordt vier werkgroepen opgericht, die zich gaat buigen over de VV&A richtlijnen voor: 
1. Interne processen 
2. Vaardigheden en vakbekwaamheid 
3. Dienstverlening 
4. Klanten 
 
Inhoudelijk zal de aandacht in ieder geval uitgaan naar: 

• Versterken van de vakbekwaamheid 
• Klant belang centraal 
• Verbetering vaststellen klantwensen en doelstellingen 
• Heldere afweging risico en rendement   
• Verwachting management naar klant 
• Evaluatie en eventuele tussentijdse bijstelling belegging strategie 

 
Communicatie strategie 
Het Bestuur buigt zich, bij het verschijnen van dit jaarverslag, over de verschillende 
communicatie groepen van de VV&A en zal per groep doelstelling en boodschap gaan 
formuleren om de communicatie strategie te bepalen. Na het vaststellen van de strategie 
wordt overgegaan tot het operationaliseren ervan;  Het in kaart brengen van mensen, 
middelen, en processen om te komen tot een communicatie plan van aanpak met 
communicatie kalender. Tenslotte start het implementeren ofwel het uitvoeren, monitoren, 
evalueren en bijsturen van het communicatie plan. 
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Jaarplanning 2014-2016 

 
  

   
Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16

A. Wet-en Regelgeving
Lopend
Reageren op consultaties
Consultatie KiFid
Gedrags toezicht (AFM)
Prudentieel toezicht (DNB)
BTW
Provisie verbod
Activiteiten/projecten komende jaren
Mifid II/Taskforce I II III
Wijzigingswet 2015
Beloningsbeleid (ligt bij Raad van State)
Wet bekostiging toezicht/ De grondslagen discussie
TCO/VKM
Verdien model
Invoering bankierseed met bijbehorend tuchtrecht

B. Markt
Kwantitatieve omvang en trends
Doelgroep: motivatie
Klanten: tevredenheid
Leden: aanbod vermogensbeheerders en verbeterpotentieel

C. Kwaliteit
Werkgroep Interne processen  
Omschrijving doelstelling
Samenstelling
Start werkzaamheden
Opleveren voorstel VV&A richtlijnen

Werkgroep Vakbekwaamheid en Vaardigheden  
Omschrijving doelstelling
Samenstelling
Start werkzaamheden
Opleveren voorstel VV&A richtlijnen

Werkgroep Dienstverlening  
Omschrijving doelstelling
Samenstelling
Start werkzaamheden
Opleveren voorstel VV&A richtlijnen

Werkgroep Klanten  
Omschrijving doelstelling
Samenstelling
Start werkzaamheden
Opleveren voorstel VV&A richtlijnen

vastgesteld
lopend
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Ledenbestand per 31 december 2013 
 
AFS Capital Management B.V.  Amsterdam 
Amstel Capital Management B.V. drs. B.G.E. van Wersch Laren 
Antaurus B.V. M. Kembel Baarn 
Anthos Asset Mangement B.V. N. Levitus Amsterdam 
APG Asset Management NV Z. Tali 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 
Bank ten Cate & cie N.V. D.J. Raithel 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 
CARE Investment Services L. Schilder Volendam 
Castanje Vermogensbeheer B.V. J.A.F.J. Teulings Vught 
Cobber Finance J. Kaptein  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 
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 
Hof Hoorneman Bankiers P.M.J. Hoorneman Gouda 
IBS Vermogensbeheer R. Willemsen Amsterdam 
Indexus Groep B.V. M. Receveur Amsterdam 
Inmaxxa B.V. P.H. Brands Naarden 
Insinger de Beaufort M. van Schaaik Amsterdam 
Invest Consult B.V. F. Vrijvogel Prinsenbeek 
IVM Caring Capital I. Snoey Kiewit Amsterdam 
Jansen & Van Noort Vermogensbeheer B.V. N.F.A. Jansen Zoetermeer 
Kaya Capital drs. J. Schalm Wassenaar 
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 
Meijers Weijerman vermogensbeheer B. Weijerman Rotterdam 
Mercurius Vermogensbeheer B.V. K.M.O. Bender Den Haag 
NLD Asset Management B.V. K. Veen  Houten 
Nobel Vermogensbeheer B. Tishauser Amsterdam 
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 
Ophorst van Marwijk Kooy R.M.J. van Marwijk Kooy Gouda  
Optimix Vermogensbeheer N.V. J. Westerling Amsterdam 
Ostrica B.V. mr. L.A. de Lange Amsterdam 
Reaal Management B.V. J. Veltman Utrecht  
Ritzer & Rouw Private Management B.V. A.A. Ritzer Veldhoven 
Robeco NV R. van der Poel Rotterdam 
Rouws & Ceulen Bureau voor Vermogensbeheer R. Wiltink Breda 
Saxobank Nederland B.V. P.J. Datema Amsterdam 
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Schraauwers van den Hout & Partners P.P.D.W. van den Hout Raamsdonksveer 
Sequoia Vermogensbeheer H.W. de Wit-Bosse Oosterbeek 
SGG Netherlands NV L. Lutz Amsterdam 
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 
Think Capital asset management B.V. M. Rozemuller 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 
Verwer & Jansen verm. man. B.V. E.V.L. Verwer Roosendaal 
Vuurenvaart B.V. R. van Vuuren Maasdijk 
Wealtheon M.J.M. Verleg Eindhoven 
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: 78 
 
Nieuw ingeschreven leden in 2013 
 
Naam organisatie naam contactpers. Plaats Lid sinds 
 
Bank ten Cate & Cie NV D.J. Raithel Amsterdam 16-09-20132 
Meijers Weijerman verm.beh. B. Weijerman Rotterdam 09-01-2013 
Think Capital Asset man. BV M. Rozemuller Amsterdam 19-04-2013 
Verwer & Jansen verm.man. BV E.V.L. Verwer Roosendaal 14-06-2013 
Wealtheon M.J.M. Verleg Eindhoven 06-11-2013 
 
Lidmaatschap beëindigd per 1 januari 2014  
 
Naam organisatie Plaats Opgezegd per 
 
AFS Capital Management BV Amsterdam 31-12-2013 
Baron en Filtenborg cap. Management Veenendaal 31-12-2013 
Leenen en Spencer vermogensbeheer BV Oud Beijerland 31-12-2013 
Mercurius vermogensbeheer BV Den Haag 31-12-2013 
Reaal management BV Utrecht 31-12-2013 
Theta Capital management BV Amsterdam 31-12-2013 
Today´s vermogensbeheer Amsterdam 31-12-2013 
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Ledenbestand geassocieerde leden  
per 31 december 2013 
 
Credit Suisse Luxembourg   F. Schaber   Luxembourg 
De Keijzer Nipius & Co belastingadviseurs BV M. Jaegers   Amsterrdam 
Deloitte      B. Korteweg   Amstelveen 
Dimensional Fund Advisors   J. de Haan   Amsterdam 
Franklin Templeton Investments   D. de Vlaam   Amsterdam 
Hart advocaten     F. ´t Hart   Amsterdam 
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l. E.X. van den Brink  Amsterdam 
Objectway financial software NV   J. Martens   Mechelen 
Skagen      M. Krauss   Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Aan dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend. 


