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Voorwoord 
 
Namens het bestuur van de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs is het mij een 
genoegen, hierbij het jaarverslag over het jaar 2017 aan te bieden en verantwoording af te 
leggen. 
 
Vanzelfsprekend stonden de voorbereidingen voor MiFID II voor onze branche dit verslagjaar 
centraal. Gezien het feit dat het om implementatie van wetgeving gaat, was een individuele 
bedrijfsspecifieke aanpak van de individuele leden noodzakelijk. Het bestuur heeft alle MiFID 
II onderwerpen, die voor beleggingsondernemingen van belang waren, gerangschikt voor 
interne doeleinden van de beleggingsondernemingen om vervolgens concreet te maken waar 
een expliciete rol voor de VV&A is weggelegd. 
 
Vervolgens is het bestuur de dialoog met de leden aangegaan om vast te kunnen stellen wat 
extra wensen van de leden waren, inzake de implementatie van MiFID II. Concreet werd dat 
het aanbod aan workshops en lezingen dat aangeboden werd door wetgever, toezichthouder 
en depotbanken voldoende was voor de leden om het implementatietraject vorm te geven.  
 
2017 is ook het jaar van de consultaties geworden. Het aantal reacties dat dit jaar door de 
VV&A is opgeleverd, komt maar liefst op 8. Dat de reacties van de VV&A van grote waarde 
zijn, tonen de resultaten. Dit jaar werd bekend dat de standpunten van de vereniging 
overgenomen zijn in de nieuwe regels zoals vastgelegd in de artikelen 7:17 en 7:18 Nadere 
Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (NRgfo), in het Wijzigingsbesluit 
financiële markten 2017 en in de feedback tabel Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017.  
 
Door proactief te participeren, zijn we in staat geweest om de VV&A standpunten voor het 
voetlicht te brengen, betrokken te worden in consultatie besprekingen en zelfs ook specifieke 
branche issues te agenderen. 
 
Ook de professionalisering van de communicatie met onze leden stond dit verslagjaar centraal. 
We bouwden een uitgebreide online bibliotheek, maakten een nieuwe website inclusief een 
online aanmelding tooling en we ontwikkelden nieuwe nieuwsbrief templates. Deze investering 
zorgt niet alleen voor verbeterde informatieverstrekking aan de leden maar ook voor een 
efficiency slag voor de vereniging. 
 
Natuurlijk is ondersteuning in de vorm van de expertise van onafhankelijke experts 
noodzakelijk om het bestuur te voorzien van extra kennis en om ons kritisch vermogen op 
scherp te zetten. Daarnaast vraagt en krijgt het bestuur ondersteuning van leden, die kennis 
op specifieke dossiers brengen. In 2017 is door hen weer veel werk verzet om de ingezette 
professionaliseringsslag verder te maken. Graag wil ik dan ook de leden, geassocieerde leden, 
adviseurs, medebestuursleden en experts bedanken voor de enorme inzet in het afgelopen 
jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
T.F.C. Andringa 
Voorzitter 
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1. Achtergrondinformatie 
 
Leden 
Leden die toegelaten kunnen worden zijn beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen 
en kredietinstellingen of iedere andere onderneming die door het bestuur goedgekeurd wordt. 
 
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 heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van haar leden. Per eind december 2017 kent de vereniging 66 leden. 
 
 
Geassocieerde leden 
Natuurlijke- of rechtspersonen die toeleverancier zijn of een professionele binding hebben met 
de vereniging en haar leden kunnen geassocieerd lid worden. 
Dit gebeurt na goedkeuring door het bestuur en wel voor een minimale periode van drie jaar. 
Een geassocieerd lid heeft geen stemrecht. Per eind 2017 kent de vereniging 14 
geassocieerde leden. 
 
 

2. Het bestuur en organisatie 
 
De Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs wordt gerepresenteerd door een 
bestuur dat bestaat uit 6 personen die in hun dagelijks leven zelf directeur van een 
beleggingsonderneming zijn. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in 3 domeinen te weten 
Wet- en Regelgeving, In- en Externe Communicatie en Verenigingsmanagement. Gedurende 
dit verslagjaar verliep de termijn van Theo Andringa, Martijn Receveur, Steven Sarphatie en 
Bart Tishauser. Zij hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld en zijn in de ALV van 6 juli 
herkozen voor een periode van drie jaar. 
 
Organisatie 
De VV&A heeft gekozen voor een bestuur dat als meewerkende ‘voormannen’ werkzaam is. 
Het bestuur werkt daarnaast met een kring van experts die expliciete dossierkennis brengen 
binnen het domein Wet- en Regelgeving. Het bestuur wordt voor haar interne- en externe 
communicatie management binnen alle domeinen begeleid door Hanneke van den Elsen-
Kamp. Secretariële ondersteuning wordt verleend door Dorette van Ravesteyn. 
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Portefeuille verdeling   
    

Verenigingsmanagement   

Voorzitter Theo Andringa 

Secretaris Erik Bakker 

Penningmeester Martijn Receveur 

Bestuurslid Jolmer Gerritse 

Bestuurslid Steven Sarphatie 

Bestuurslid Bart Tishauser 

Communicatie & Coördinatie  Hanneke van den Elsen-Kamp 

Secretariaat & Ondersteuning Dorette van Ravesteyn 
    

Wet- en Regelgeving   

Ministerie van Financiën en AFM Theo Andringa en Bart Tishauser 

DNB Theo Andringa en Martijn Receveur 

DSI Theo Andringa en Bart Tishauser 

Depotbanken Theo Andringa en Bart Tishauser 

NVB, Adfiz, DUFAS  Theo Andringa en Bart Tishauser 

Kifid Steven Sarphatie 

Communicatie & Coördinatie  Hanneke van den Elsen-Kamp 

Secretariaat & Ondersteuning Dorette van Ravesteyn 

    

In- en Externe Communicatie   

Woordvoering Theo Andringa 

Ledencommunicatie Steven Sarphatie 

Ledenwerving Jolmer Gerritse 

Externe communicatie Steven Sarphatie 

Communicatie & Coördinatie  Hanneke van den Elsen-Kamp 

Secretariaat & Ondersteuning Dorette van Ravesteyn 
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3. VV&A vertegenwoordiging 
 
Consultaties 
De VV&A schrijft consultatie reacties en wordt regelmatig gevraagd om in persoonlijke 
gesprekken de inhoudelijke consultatie reactie te komen toelichten. De vereniging kent een 
kring van experts die op continue basis hun kennis en expertise op het gebied van onder meer 
Wet- en Regelgeving en Compliance in binnen- en buitenland met het bestuur en de leden 
deelt. 
 
Ministerie van Financiën 
De VV&A voert pre consultatie overleggen. 
De VV&A heeft zitting in periodieke en specifieke dossier overleggen met de verantwoordelijke 
personen bij het Ministerie. 
 
DNB 
De VV&A heeft zitting in het adviserend panel*. 
De VV&A en DNB organiseren specifieke dossier overleggen met dossier eigenaren van de 
DNB. 
 
AFM 
De VV&A heeft zitting in het adviserend panel*. 
De VV&A heeft zitting in het periodiek overleg. 
De VV&A en AFM organiseren specifieke dossier overleggen met dossier eigenaren van de 
AFM. 
 
DSI 
Als representatieve organisatie heeft de vereniging een zetel in het bestuur van DSI. 
De VV&A heeft door middel van medewerkers van leden zitting in de Stuurgroep en de 
Klankbordgroep DSI 2.0. 
 
Kifid 
De VV&A heeft zitting in de bijeenkomsten tussen de vertegenwoordigers van de 
brancheverenigingen en het Kifid. 
 
Depotbanken 
De VV&A heeft zitting in het periodiek overleg. 
 
Branche beraad 
De VV&A neemt deel aan diverse stakeholder overleggen die speciaal worden belegd om 
branchekennis te delen inzake dossiers updates, nieuwe wet- en regelgeving en bijvoorbeeld 
context duiding van onderzoeksresultaten. Deze overleggen worden gevoerd met 
Nederlandse zusterorganisaties zoals de NVB, DUFAS en Adfiz. 
 
 
*Op basis van de Wft moeten de toezichthouders een adviserend panel instellen, bestaande 
uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Het adviserend panel komt tweemaal per 
jaar bijeen en heeft als taak het adviseren over begroting en jaarrekening van de 
toezichthouders. 
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4. Verslag van het bestuur over 2017 
 
Het VV&A bestuur heeft extern veelvuldig en intensief overleg gevoerd met de verschillende 
stakeholders. De VV&A wordt gerepresenteerd door een of twee bestuursleden, in een aantal 
gevallen samen met een expert met specifieke dossierkennis, om de belangen van haar leden 
te borgen. De inhoudelijke informatie staat op www.vvena.nl. Hieronder schetsen we de 
belangrijkste thema’s. 
 
 

4.1 Wet- en Regelgeving & Toezicht 
 
4.1.1 MiFID II 
 
Dit verslagjaar stond vanzelfsprekend in het teken van de implementatie van MiFID II. 
Gedurende het jaar hebben bijeenkomsten rondom MiFID II plaatsgevonden. Zowel de 
wetgever, de toezichthouder als de depotbanken organiseerden MiFID II sessies. Het bestuur 
heeft al deze bijeenkomsten bijgewoond.  
 
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om alle MiFID II onderwerpen die voor 
beleggingsondernemingen van belang zijn te rangschikken, zich realiserend dat het hier 
wetgeving betreft die van de individuele leden een bedrijfsspecifieke aanpak tot implementatie 
behoeft. Een aantal leden heeft de expertise ingezet om dit ‘framework’ te ontwikkelen en aan 
alle leden van de vereniging ter beschikking te stellen.   
 
Om in kaart te brengen welke additionele wensen de leden in relatie tot de implementatie van 
MiFID II hadden, heeft het bestuur een interactief gedeelte ingericht in het programma van de 
ledenbijeenkomst van 21 maart. Helder werd dat leden in deze eerste fase van implementatie 
geen concrete issues hadden die het bestuur mee kon nemen naar wetgever of 
toezichthouder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

Pagina 9 van 21 

4.1.2 Consultaties 
 

4.1.2.a Consultaties: Resultaten 
 
De VV&A heeft drie successen behaald in de consultatie over de nieuwe regels inzake 
vermogensscheiding: 
 
1. Geen afschaffing beleggersgiro 
Het voorstel om de beleggersgiro af te schaffen is van tafel. De beleggersgiro blijft bestaan en 
kan dus ook in de toekomst worden aangeboden. De beleggersgiro heet nu officieel een 
‘bewaarinstelling’. 
 
2. Geen uitbestedingsverbod 
Een ander voorstel hield feitelijk in dat de beleggersgiro geen werkzaamheden meer mag 
uitbesteden aan de beleggingsonderneming. De AFM heeft inmiddels aan de VV&A bevestigd 
dat een dergelijk verbod niet beoogd wordt. 
 
3. Personele unie blijft mogelijk 
Het voorgestelde verbod dat medewerkers van de beleggingsonderneming geen bestuurder 
mogen zijn van de beleggersgiro is – na bezwaar door de VV&A – beperkt tot front office 
medewerkers. 
 
De nieuwe regels zijn op 1 februari 2017 van kracht geworden. De nieuwe regels zijn 
vastgelegd in de artikelen 7:17 en 7:18 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële 
ondernemingen (NRgfo). 
 
 
De inspanningen van de VV&A hebben er mede toe geleid dat het Ministerie van 
Financiën heeft besloten om het provisieverbod niet aan te passen.  
 
Het voorgenomen verbod, inhoudende dat geen beloning vanaf de beleggingsrekening mag 
plaatsvinden, gaat dus niet door. 
In het gepubliceerde Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 staat onder andere vermeld: 
 
“Reacties van Adfiz, Dufas, de Federatie Financieel Planners, de NVB, Pritle, de Vereniging 
van Vermogensbeheerders & Adviseurs en de Vereniging Federatie Vermogensplanners ten 
aanzien van het verbieden van provisies die (middellijk) door de aanbieder aan de adviseur of 
bemiddelaar worden betaald hebben er eveneens toe geleid dat de wijzigingen met betrekking 
tot het provisieverbod op dit moment niet worden doorgevoerd”. 
 
 
De standpunten die het bestuur van de VV&A in haar consultatie reactie heeft geuit, zijn 
door De Nederlandsche Bank verwerkt in de feedback tabel Regeling beheerst 
beloningsbeleid Wft 2017. De opmerkingen van de VV&A staan weergegeven onder de 
punten 6 en 7. 
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4.1.2.b Consultaties: Reacties 
 
De VV&A heeft gereageerd op het consultatie document dat door de Europese toezichthouder 
EBA aan de markt is voorgelegd ten aanzien van een (mogelijk) nieuw prudentieel regime 
voor beleggingsondernemingen. VV&A heeft het volgende aangedragen: 
 
1. Maatwerk 
VV&A is voorstander van een nieuw prudentieel regime indien dit een proportioneel en 
gekalibreerd regime wordt, dat rekening houdt met de verschillen die tussen 
beleggingsondernemingen bestaan. 
 
2. Verlicht regime 
VV&A heeft gepleit voor een verlicht regime voor de (zeer) kleine beleggingsondernemingen 
met een simpel bedrijfsmodel (zoals zelfstandig vermogensbeheerders). Zo dient onder 
andere jaarlijks in plaats van ieder kwartaal aan DNB gerapporteerd te worden. 
 
3. Een flexibele vastekosteneis 
De huidige vastekosteneis is te rigide. Bij gebreke van aftrekposten is deze eis vaak onnodig 
hoog. 
 
4. Beloning schaalvoordelen 
Bij de voorgestelde kapitaaleisen dient een degressieve staffel toegepast te worden, zodat 
schaalvoordelen worden verdisconteerd. 
 
5. Geen dubbeltellingen 
Dubbeltellingen moeten vermeden worden. Een voorbeeld van een dubbeltelling kan zich 
voordoen indien het vermogen aangehouden bij een beleggersgiro nogmaals opgeteld wordt 
bij het vermogen van de beleggingsonderneming. De toezichthouder dient een bevoegdheid 
te krijgen om dubbeltellingen te corrigeren. 
 
6. Geharmoniseerde beloningsregels 
De beloningsregels dienen in geheel Europa te worden geharmoniseerd teneinde het level 
playing field te beschermen. Nederland kent momenteel een strenger regime ten opzichte van 
(de meeste) andere Europese landen. 
 
EBA zal naar verwachting in juni 2017 haar adviesrapport aan de Europese Commissie 
uitbrengen. 
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Het voorstel Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 bevat een aanscherping van het 
provisieregime voor nationaal MiFID regimers door te bepalen dat vergoedingen ‘vanaf een 
beleggingsrekening’ niet meer zijn toegestaan. Een belangrijke drijfveer om bezwaar te maken 
tegen de voorgenomen wijziging is gelegen in de precedentenwerking. 
 
Het zou niet wenselijk zijn indien ook voor zelfstandig vermogensbeheerders zou gelden dat 
zij -de facto- alleen nog maar vanaf een betaalrekening betaald mogen worden. VV&A heeft 
de volgende bezwaren gemaakt: 
 
1. Geen verbod directe beloning 
Dit voornemen staat haaks op de gedachte die aan het huidige wettelijk provisieregime ten 
grondslag ligt, te weten het verbieden van indirecte beloning en daarmee het bevorderen van 
directe beloning. 
 
2. Geen praktijkvoorbeelden 
Niet is gebleken dat in de praktijk incidenten hebben plaatsgevonden. Een concrete aanleiding 
voor een wijziging ontbreekt. 
 
3. Minder inzichtelijk voor de klant 
Doordat de klant gebruik moet maken van meerdere rekeningen, verliest de klant het overzicht 
en daardoor het inzicht in het nettorendement. De kosten dienen immers van een andere 
rekening te worden afgeschreven (bijvoorbeeld de betaalrekening). 
 
 
Het ministerie van Financiën is een stakeholdersdialoog begonnen over de doorbelasting van 
de kosten van het financieel toezicht (Wet bekostiging financieel toezicht Wbft). VV&A heeft 
de volgende punten belicht: 
 
1. Voorstander bijdrageplicht naar vermogen 
Voorheen geschiedde de berekening aan de hand van het aantal klantrekeningen. Nu 
geschiedt dit aan de hand van het beheerd of geadviseerd belegd vermogen. Deze methodiek 
dient gehandhaafd te blijven. 
 
2. Illegale marktpartijen 
Er dient een ‘naheffing’ te komen voor zogenaamde illegale marktpartijen (bijvoorbeeld partijen 
die wel vergunningsplichtig zijn, maar niet over een vergunning beschikken). Op dat moment 
dat illegale marktpartijen zijn opgespoord, zijn ook zij bijdrageplichtig. 
 
3. Buitenstaanders 
Partijen, die geen vergunning nodig hebben maar zich wel tot de toezichthouder wenden met 
specifieke vragen, dienen te betalen voor de behandeling van hun vragen of verzoek. 
Bijvoorbeeld het verzoek om een bevestiging dat zij niet onder de Wft vallen. 
 
4. Meer transparantie 
VV&A pleit voor meer transparantie en efficiëntie. Toezichthouders dienen – nu hun kosten 
niet meer uit algemene middelen worden betaald – daadwerkelijk rekening en verantwoording 
af te leggen. 
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De VV&A heeft gereageerd op de consultatie die het ministerie van Financiën heeft uitgezet 
over de (mogelijke) herziening van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Er zijn vijf opties 
gegeven in het consultatie document. De VV&A heeft haar standpunt bepaald en ingediend. 
De volgende opties zijn in het consultatiedocument gegeven: 
 
Optie 1: Geen herziening (‘nuloptie’) 
Optie 2: Wetstechnische en redactionele verbeteringen 
Optie 3: Verbeteringen binnen het huidige functionele model 
Optie 4: Invoering van een sectoraal model 
Optie 5: Invoering van afzonderlijke sectorale wetten 
 
Standpunt VV&A 
VV&A heeft voor optie 4 gepleit. Hierna een korte toelichting. 
 
1. Sectoraal model 
De huidige Wft kent een cross-sectoraal model. Het nadeel daarvan is dat de op 
beleggingsondernemingen toepasselijke regels verspreid over de Wft staan. Omdat de regels 
daardoor niet inzichtelijk en toegankelijk zijn heeft de VV&A voor een sectoraal model gepleit: 
de voor beleggingsondernemingen relevante regels dienen zoveel mogelijk in 1 apart 
hoofdstuk van de Wft te staan. Een ander voordeel van een sectoraal model is dat ook de 
Europese wetgever dit model hanteert. Europese regels worden steeds belangrijker. Daarom 
moet onze nationale wetgeving in overeenstemming zijn met de opzet en structuur van 
Europese wetgeving. 
 
2. Verbeteringen van wetstechnische aard 
De huidige Wft kent diverse kleine gebreken. Daarom zijn wetstechnische en redactionele 
verbeteringen onvermijdelijk. Denk aan het vermijden van gestapelde verwijzingen en het 
vermijden van verbodsbepalingen in wettelijke definities. 
 
3. Invoering ondersteunende maatregelen 
De Wft is omvangrijk en weinig inzichtelijk. Het is daarom wenselijk om een spoorboekje en 
andere hulpmiddelen te ontwikkelen zodat een ieder zich een weg door deze wet kan vinden. 
 
4. Wft is ook een zaak voor MKB ondernemingen 
Een inzichtelijke en toegankelijke Wft is ook een feitelijke waarborg dat MKB ondernemingen 
kunnen (blijven) opereren op de financiële markten. 
 
 
Het bestuur van de VV&A heeft een reactie gestuurd inzake de consultatie herziening Wet 
bekostiging financieel toezicht 2019. 
De VV&A heeft aangegeven voorstander te zijn van: 
1. Herintroductie van een bijdrage door de Staat; 
2. Een verhoging van de drempel voor afdracht van boetes en dwangsommen; 
3. Illegale (opgespoorde) marktpartijen dienen mee te betalen; 
4. Buitenstaanders dienen te betalen voor handelingen van toezichthouders; 
5. Daadwerkelijke transparantie omtrent kosten van toezicht; en 
6. Handhaving van de huidige bijdragesystematiek voor beleggingsondernemingen 
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De VV&A werd vertegenwoordigd in de expertsessie in het kader van de evaluatie van de Wet 
beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) door het Ministerie van Financiën. De 
VV&A was aanwezig op verzoek van het Ministerie omdat zij het van belang vindt, dat de 
VV&A haar visie kan geven op de Wbfo.  
 
In aanvulling op de gehouden expertsessie heeft de VV&A specifiek aandacht gevraagd voor 
het feit dat niet alle marktpartijen die opereren in de Nederlandse financiële sector, en in het 
bijzonder die in de beleggingssector, onderworpen zijn aan de strengere regelgeving die in 
Nederland wel maar elders in Europa niet geldt. Dit geldt met name voor de hier in Nederland 
geldende bonuscap van 20%. Deze bonuscap is niet van toepassing op beheerders van 
beleggingsinstellingen, beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten 
en ten slotte voor beleggingsondernemingen die uitsluitend voor eigen risico en rekening 
handelen. Dit is volgens de VV&A een extra argument op grond waarvan het level playing field 
hersteld dient te worden. Hinder van een ongelijk level playing field wordt derhalve niet alleen 
binnen de Europese Unie ervaren, maar ook binnen de Nederlandse landsgrenzen. 
 
Daarbij komt dat de in Nederland opererende beleggingsondernemingen gebruik maken van 
dezelfde medewerkers als de hiervoor vermelde marktpartijen die niet aan de strengere 
regelgeving onderworpen zijn. Deze ‘uitgezonderde’ marktpartijen zijn daardoor 
aantrekkelijker voor gekwalificeerd personeel. Immers, gekwalificeerd personeel zal alsdan 
een keuze kunnen maken tussen indiensttreding bij een beleggingsonderneming die 
onderworpen is aan de 20% bonuscap dan wel indiensttreding van een daaraan gelijk te 
stellen instelling (bijvoorbeeld een beleggingsinstelling) die niet aan deze strengere 
regelgeving is onderworpen. Dat betekent dat deze zogenaamde uitgezonderde instellingen 
beter in staat zijn om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Daarom dient 
in de optiek van de VV&A de bonuscap van 20% voor alle beleggingsondernemingen te 
worden verhoogd tot 100% (dit in lijn met de Europese wet- en regelgeving). 
 
Het bestuur van de VV&A heeft een reactie gestuurd inzake de consultatie Regeling beheerst 
beloningsbeleid Wft 2017. De VV&A heeft hierin expliciet aandacht gevraagd voor het level 
playing field en het feit dat de MKB achtergrond vraagt om proportionaliteit. 
 
De VV&A heeft haar reactie ingediend op de consultatie Regeling vakbekwaamheid 
ingediend bij het Ministerie van Financiën. De VV&A is voorstander van een nadere regeling 
van het vereiste dat medewerkers van beleggingsondernemingen dienen te voldoen aan 
vakbekwaamheidsvereisten. Een wettelijke regeling zal bijdragen aan het verhogen van de 
(minimum) standaard waaraan voldaan moet worden teneinde beleggers te informeren dan 
wel te adviseren. Dat betekent dat VV&A ook voorstander is van de voorgestane regeling, mits 
voldoende oog moet worden gehouden voor de praktische uitvoerbaarheid.  
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4.1.3. Extra thema’s 
 
DSI 
DSI heeft besloten om het register bouwwerk te herzien en is intern met een Stuurgroep en 
Klankbordgroep DSI 2.0 gestart, waar de VV&A samen met de NVB voor de sector retail op 
alle niveaus bij betrokken is. De VV&A heeft twee medewerkers van leden in deze werkgroep 
afgevaardigd. Het is mede door de invloed van onze branchevereniging dat de splitsing is 
aangebracht tussen beleggingsadviseur standaard en maatwerk.  
 
Kifid 
De VV&A heeft de uitspraken die het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft 
gedaan in de categorie ‘Beleggen’ gecommuniceerd naar de leden. Het overzicht werd twee 
keer ter beschikking gesteld door Mr. Frank ’t Hart, een geste zijnerzijds, als gevolg van zijn 
intensieve betrokkenheid bij de vereniging. De eerste keer werd in januari gepubliceerd de 
tweede keer in juli. 
 
Het Kifid heeft in 2014 een traject van herstructurering in gang gezet. In de zomer van dit 
verslagjaar heeft de evaluatie plaatsgevonden en heeft de Minister van Financiën antwoord 
gegeven op vragen vanuit de Tweede Kamer. In maart van dit verslagjaar heeft het Kifid haar 
Reglement aangepast. Onderdeel van de herstructurering is het feit dat de twee jaarlijkse 
bijeenkomsten, waar de VV&A aan deelnam een andere opzet hebben gekregen. Vanaf 2018 
zal een jaarlijkse bijeenkomst in het najaar georganiseerd worden. In het voorjaar vindt een 
persoonlijke afspraak plaats tussen de directie van het Kifid en de vertegenwoordiging van de 
VV&A.  
 
NIBC 
Het bestuur van de VV&A heeft kennisgenomen van het bericht dat NIBC Markets N.V., onder 
voorbehoud van besluitvorming door relevante toezichthouders en stakeholders, het 
voornemen had om met ingang van 1 juni 2017 de dienstverlening als depotbank voor 
zelfstandig vermogensbeheerders niet meer aan te bieden. Het bestuur heeft van 
verschillende leden per mail en per telefoon vragen ontvangen. 
 
Het bestuur heeft direct actie genomen. Het bestuur heeft overleg gepleegd met de AFM. 
Tijdens dit overleg is onder de aandacht gebracht dat het bestuur expliciete aandacht vraagt 
voor het centraal stellen van het klantbelang in deze zaak. Het bestuur heeft zich tevens gericht 
tot NIBC Markets N.V. In een telefonisch onderhoud en per brief heeft het bestuur expliciet 
aandacht gevraagd voor het zo snel mogelijk concreet communiceren over de exitlijn die 
gevolgd zou gaan worden. Tevens heeft het bestuur aangedrongen dat deze gedwongen 
strategie van NIBC Markets N.V. in haar ogen niet kan leiden tot extra kosten voor de 
zelfstandig vermogensbeheerder dan wel haar cliënten. 
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4.2 Ledencommunicatie 
 
Het VV&A bestuur heeft intern zo efficiënt mogelijk met haar leden gecommuniceerd en 
geïnteracteerd. Alle inhoudelijke informatie, de presentaties van alle bijeenkomsten en de 
nieuwsbrieven staan op www.vvena.nl. Hieronder schetsen we enkele hoofdpunten. 
 

4.2.1 Lancering nieuwe website met kennisbibliotheek 
In de afgelopen jaren heeft de vereniging een groei doorgemaakt. Zo heeft de VV&A een 
reputatie opgebouwd tot volwaardige gesprekspartner van het Ministerie van Financiën, de 
AFM, DNB, DSI, Kifid en diverse collega-branche-organisaties. Inmiddels is het aantal leden 
dat naar een ledenbijeenkomst komt verdriedubbeld ten opzichte van een aantal jaar 
geleden en wordt middels online nieuwsbrieven pro actief informatie met de nieuwsbrief 
lezers gedeeld. Deze groei hebben we online kunnen managen met “Quick fixes” of “best 
mogelijke aanpassingen” om te blijven voldoen aan de wensen om de communicatie zo goed 
mogelijk in te richten. 
 
Status kwantitatief  
In de periode van 1 april 2016 t/m 31 maart 2017 is de website ruim 4.500 maal bezocht. 
Bezoekers blijven gemiddeld 3 minuten en 18 seconden op de website en bekijken daar 3,36 
pagina’s. Hofleverancier qua bezoekers is Google. Met 2.307 bezoeken komt dit neer op iets 
meer dan de helft van alle bezoekers. Verder komen veel mensen ‘direct’ naar de website. 
Ook links vanuit e-mail, .pdf en officebestanden vallen onder deze noemer evenals de 
gevallen waarin de browser geen ‘verwijzingsbron’ doorgeeft. Deze ‘bron’ is met 1.785 
bezoekers goed voor bijna 40% van het totale verkeer. De homepage is goed voor ruim 20% 
van alle paginaweergaven, gevolgd door de ledenlijst (ca. 10%). Voor een deel zal deze 
populariteit worden veroorzaakt door het gegeven dat deze pagina’s publiek toegankelijk zijn.  
Opvallend is dat de bezoeken in iets meer dan de helft van de gevallen de eerste 
kennismaking is met de VV&A. In de andere helft van de gevallen gaat het om terugkerende 
bezoekers.  
 
Bezoekers zijn al met al behoorlijk ‘engaged’, dat blijkt wel uit de bezoekduur, het aantal 
terugkerende bezoekers en zeker ook uit het lage ‘bouncepercentage’ (= het percentage 
bezoekers wat de website op de pagina van binnenkomst verlaat) van minder dan 50%.  
Deze lijn wordt doorgetrokken wanneer we kijken naar de nieuwsbrieven. 
Openingspercentages van nieuwsbrieven (exclusief evenement-herinneringen) liggen rond 
de 70% wat gerust ‘hoog’ genoemd mag worden.  
 
Status kwalitatief 
De online VV&A uitstraling was volstrekt niet synchroon met de offline reputatie. De 
homepage was statisch (leeft niet) en de uitstraling stoffig. Tevens was de online omgeving 
niet ingericht om de online communicatie stappen efficiënt uit te voeren. Dit houdt in dat de 
werkwijze niet alleen inefficiënt was, maar ook niet in lijn met de manier hoe de vereniging 
met haar leden wil (kunnen) communiceren. 
 
De VV&A stelde zich daarom ten doel om haar online omgeving in 2017 te 
professionaliseren, dit in termen van reputatie en efficiency. 
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Uitgangspunt 
 
 4 online pijlers 
Website voorkant (open content) 
Verenigingsinformatie voor beleggers, (potentiële) leden en stakeholders 

 Reputatie, werving en engagement 
Website achterkant (premium content) 
Nieuws  
Archief met goede zoekfunctie 

 Informatie en engagement 
Nieuwsbrief/alert  
“Aanjager” naar premium content  

 Informatie en engagement 
Bijeenkomstenbrief/alert 
Programma 
Registratie 

 Informatie en werving 
 
 
 2 professionalisering trajecten 
Vernieuwing: 

 Homepage  : Levend maken (open en premium content) 

 Event module  : Inrichten op aantallen anno 2017 

 Design   : Aanpassen aan VV&A anno 2017 
Opfrissen: 

 Teksten  : Aanpassen aan VV&A anno 2017 

 Zoekstructuur  : Archief en vindbaarheid professionaliseren  
 
 
Vernieuwing 
Het vernieuwen van de omgeving verliep via een afgeschermde testomgeving. Berichten 
worden daarbij geïmporteerd vanuit de “oude” database. Bij vernieuwing is meteen een 
SSLcertificaat toegevoegd.  
 
Design 
Het ontwerp is gemoderniseerd.  
 
Gebruikersbeheer & eenvoudige login 
Inloggen is veel eenvoudiger, vooral ook omdat gebruikers zelf hun gegevens aan kunnen 
passen.  
 
Events  
Er is een evenementenmodule ingericht die hier ook echt voor is bedoeld. Gebruikers krijgen 
bij aanmelding bovendien meteen een goede bevestiging. Ook kan bijv. een dag van tevoren 
nog een ‘remindermail’ worden verstuurd vanuit de oplossing. Voor terugkerende events, is 
er een handige dupliceerfunctie.   
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Nieuwsberichten 
Voor berichten is het mogelijk gemaakt om 2 keuzes te maken: 1: of het om open of premium 
content gaat 2: of de titel getoond moet worden op de homepage (of niet)  
 
Nieuwsflits 
Om eenvoudiger ‘nieuwsflitsen’ te kunnen sturen, is een Mailster ingebouwd. Dit werkt vanuit 
WordPress. Het is mogelijk om makkelijk en snel een nieuwsbrief te versturen naar een 
aangemaakte lijst (daarin kan ook onderscheid worden aangebracht tussen bijv. 
geassocieerde leden, leden, contractanten). In het kader van de efficiency kan nu alle e-mail 
marketing vanuit dit systeem worden uitgevoerd.  
 
Ledenprofiel 
Een uitgebreider profiel laat nog meer de verbondenheid van deelnemende organisaties 
zien. Het is een nadrukkelijkere meerwaarde richting leden. In het profiel kunnen leden nu 
een logo, URL, omschrijving + NAWTEW gegevens opnemen.  
 
Zoekfunctie  
Achter de login is een zoekfunctie geplaatst die pdf documenten en tekst doorzoekt. Zo kan 
informatie beter ‘on-demand’ worden ontsloten richting gebruikers.  
 
Op 14 juli 2017 is de nieuwe online omgeving gelanceerd; voordelen zijn onder meer: 

 Een sterk verbeterde uitstraling ten behoeve van reputatiemanagement 
 Inzet van modernere, stabielere technieken 
 Content kan beter en makkelijker worden afgeschermd 
 Gebruikers kunnen zelf hun inloggegevens wijzigen  
 Gebruikers kunnen makkelijker inloggen 
 Toename in beheergemak (en efficiency)  

 

4.2.2 Ledenbijeenkomsten 
Er hebben 3 ledenbijeenkomsten plaatsgevonden, verspreid over het jaar. 
Dossier verantwoordelijken van de toezichthouder kwamen presentaties geven, maar ook 
compliance- en juridische experts. Een keer werd een presentatie “van buiten de branche” 
verzorgd door de heer Benedict Dellaert; Professor of Marketing/Director Department of 
Business Economics over de Robo adviseur. Op ledenbijeenkomsten zijn tussen de 80 en 
100 personen per keer aanwezig. Er heeft conform de statuten één reguliere Algemene 
Ledenvergadering plaatsgevonden.  

 

4.2.3 Nieuwsbrieven 
Dit jaar zijn 8 nieuwsbrieven en alerts gestuurd, zowel met reguliere kennis en informatie, maar 
ook om leden ad hoc te kunnen informeren als nieuws vanuit een stakeholder door het bestuur 
zo snel mogelijk gedeeld moest worden. Daarnaast is er altijd een intensieve ledeninteractie 
op weg naar een ledenbijeenkomst. Leden worden uitgenodigd en vervolgens regelmatig op 
de hoogte gehouden van de voorbereidingen en het programma van ALV en 
ledenbijeenkomsten. Ook zijn leden proactief benaderd, bijvoorbeeld om mee te denken over 
het framework en de implementatie van MiFID II, de kostentransparantie en de participatie in 
de DSI klankbordgroep. Het VV&A nieuwsbrief bestand is dit jaar eerst opgeschoond dankzij 
de verhuizing van Mailchimp naar Wordpress een vervolgens gegroeid naar 193 personen. 
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Jaarrekening 2017 

 
 
Het door Maarschalk | Ligthart opgestelde rapport inzake jaarstukken 2017 is hier ingevoegd. 
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017 
 
Voor u ligt het financiële verslag van de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs 
over het jaar 2017. Ook in 2017 was er weer een stabiele inkomstenstroom uit contributies, 
het ledenaantal is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven. Het eigen vermogen is voldoende om 
een groot deel van de jaarlijkse kosten te dekken bij het wegvallen van de jaarlijkse 
inkomsten. 
 
Inkomsten  
De vereniging heeft wederom een hoger bedrag aan contributies mogen ontvangen. Het 
aantal leden is afgelopen jaar gelijk gebleven en het aantal geassocieerde leden nam toe 
met 2.  
 
Afgelopen jaar is het jaardiner georganiseerd in het begin van het verenigingsjaar. Hiervoor 
mochten we gebruik maken van de prachtige locatie van de IGC te Amsterdam. Het jaardiner 
werd mede mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van de depotbanken ABN AMRO, 
BinckBank, NIBC en Insinger Gilissen.  
 
Uitgaven 
Aan de uitgavenkant spreken veel posten voor zich. De meeste kosten zijn in lijn met de 
opgestelde begroting voor het afgelopen jaar. Onder de post Adviseurs staan de uitgaven 
vermeld aan de diverse externe adviseurs die ondersteunend zijn geweest aan het bestuur in 
bijvoorbeeld consultatie of advieswerkzaamheden richting de stakeholders van de 
vereniging. Afgelopen jaren werden ook de kosten voor bestuursondersteuning opgenomen 
onder de post adviseurs, vanaf dit jaar zijn deze onder een aparte regel 
verenigingsmanagement vermeld in de toelichting. Het bestuur heeft afgelopen boekjaar met 
de volgende adviseurs samengewerkt voor diverse dossiers en voor ondersteuning van haar 
werkzaamheden: Hart advocaten, Legal2Practice, Vogel Compliance. Daarnaast zijn er twee 
betaalde voordrachten geweest van Joris Luyendijk en Benedict Dellaert. 
 
Per saldo heeft de vereniging in het afgelopen jaar een licht negatief resultaat behaald. Het 
bestuur stelt voor om het resultaat ten laste te laten gaan van het eigen vermogen van de 
vereniging. 
 
Vanaf dit verenigingsjaar zal er slechts één Algemene Ledenvergadering georganiseerd 
worden, hierdoor is het bestuur genoodzaakt om de begroting voor het komende jaar al aan 
de leden voor te leggen ter goedkeuring. Onderstaand treft u dan ook de begroting aan voor 
twee opeenvolgende jaren. 
 
 
 
M.M.P.J. Receveur 
Penningmeester 
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Begroting 2018 en 2019 

 
 

Begroting 2018       Begroting 2019     

              

Inkomsten       Inkomsten     

Contributies leden     €          107.250,00    Contributies leden     €          108.900,00  

Contributies geassocieerd    €            28.500,00    Contributies geassocieerd    €            28.500,00  

Sponsoring    €            12.500,00    Sponsoring    €            12.500,00  

              

Som der baten    €          148.250,00    Som der baten    €          149.900,00  

              

Kosten       Kosten     

Secretariaat    €            15.000,00    Secretariaat    €            15.000,00  

Adviseurs    €            45.000,00    Adviseurs    €            45.000,00  

Ondersteuning bestuur    €            45.650,00    Ondersteuning bestuur    €            45.650,00  

Communicatie    €              5.000,00    Communicatie    €              7.500,00  

Social events & Jaardiner    €            22.500,00    Social events & Jaardiner    €            20.000,00  

Ledenbijeenkomsten    €              7.500,00    Ledenbijeenkomsten    €              9.000,00  

Accountant    €              3.500,00    Accountant    €              3.750,00  

Kantoorkosten    €              1.500,00    Kantoorkosten    €              1.500,00  

Bankkosten    €                500,00    Bankkosten    €                250,00  

Diversen    €              2.100,00    Diversen    €              2.250,00  

              

Som der lasten    €          148.250,00    Som der lasten    €          149.900,00  
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Vooruitblik 2018  

 
Het bestuur zal blijven werken aan het presenteren en onderbouwen van haar standpunten 
naar stakeholders en haar leden. Dat doet zij door continu onder de aandacht te brengen dat 
bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving rekening gehouden wordt met het level playing field, 
het proportionaliteitsbeginsel en het MKB gedachtegoed. 
 
Het bestuur doet dit door te reageren op consultaties en door te participeren in overleggen. 
Maar ook door samen met andere (branche) verenigingen op te trekken om zo, met meer 
draagvlak en draagkracht issues en oplossingen te agenderen. 
 
In 2018 zal de AVG/GDPR in werking treden. Het bestuur stelt zich ten doel haar leden zo 
goed mogelijk te gaan informeren en waar mogelijk ook een praktische toolkit specifiek voor 
onze branche in te gaan richten. 
 
Evident is dat de basis voor nieuwe wetgeving niet meer alleen in Nederland ontstaat maar 
dat steeds meer macht verschuift naar Europa. Het bestuur wil vanzelfsprekend blijven acteren 
naar Wet- en Regelgevers en toezichthouders in Nederland maar zij wil in 2018 ook 
onderzoeken in hoeverre zij haar werkterrein kan gaan verbreden naar ESMA. 
 
Het bestuur zal ook blijven werken aan een zo goed mogelijke communicatie met de leden. 
Het up to date houden van de online bibliotheek, het verzorgen van de nieuwsberichten, het 
ophalen van vragen en wensen van leden en het informeren over de diverse lopende dossiers 
zal prioriteit blijven. 
 
Daarnaast wil het bestuur een gedegen rapportage van haar online activiteiten realiseren. 
Zodat zij nog beter in kaart krijgt wat de interesses zijn van de leden en haar communicatie zo 
mogelijk hierop kan afstemmen.  
 
Tenslotte wil het bestuur in 2018 haar wervende activiteiten professionaliseren. Opdat er meer 
ondernemingen lid worden, teneinde een sterke operationele armslag en breder draagvlak en 
een grotere daadkracht als branchevereniging te bewerkstelligen.  
 


