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Update dossiers

Beste Nieuwsbrieflezer,

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van het nieuws rondom een aantal dossiers
die het bestuur nu onder handen heeft.

U bent vanzelfsprekend bekend met het feit dat de Autoriteit Financiële Markten diverse
onderzoeken is gestart in onze branche. Uitvragen betreffende de Wwft, Kostentransparantie en
de Marktmonitor zijn breed uitgezet. De AFM heeft ons bericht dat de planning van de
individuele en branche brede terugkoppelingen in de komende periode gemaakt wordt.

Het bestuur houdt zich momenteel bezig met het formuleren van haar standpunt inzake de
consultatie Nationaal Regime. Komende maanden participeert zij ook in de panelbijeenkomsten
bij de AFM, DNB en heeft zij zitting in de Ronde tafel sessie naar aanleiding van de reacties op
de consultatie inzake de Wet beloningsbeleid.

Onze ledenbijeenkomsten worden gekenmerkt door gedegen inhoudelijke kennis- en informatie
overdracht. De datum van onze bijeenkomsten stemmen we daarom af op het beschikbaar zijn
van voldoende nieuws om met u te delen. We hadden voor dit najaar 11 oktober in de VV&A
agenda gezet. Nu blijkt dat er vanuit Wet- en regelgeving en Toezicht nog onvoldoende
informatie beschikbaar is om een volledig programma conform VV&A kwaliteit in te vullen.
Zodra wij zicht hebben op een definitieve datum, berichten wij u direct.
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Natuurlijk blijven we u via onze site en nieuwsbrieven op de hoogte houden. Mocht u specifieke
vragen of wensen hebben, laat het ons graag weten!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VV&A,

Theo Andringa
Voorzitter
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