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VV&A  ALV  Amsterdam 26 november 2014 om 16:30 uur 
 

1 Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet de leden en de geassocieerde leden van harte welkom en opent de vergadering. 
 

2 Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld met de wijziging van agendapunt 4, goedkeuring verslag 20 mei 2014, 
dit punt behoort bij agendapunt 2. 
Het verslag van de ALV in Breukelen d.d. 20 mei 2014 wordt door de vergadering ongewijzigd 
goedgekeurd. 
 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 
Vanuit het bestuur geen ingekomen stukken. 
Theo geeft een update over de laatste actualiteiten: 

- Toezichtkosten DNB: Er zijn besprekingen met de DNB hierover geweest, toekomstige  
facturatie zal grotendeels op basis van AUM gaan. 
 

- ICAAP:  DNB komt met een nieuwe consultatie rond de ICAAP voor 
beleggingsondernemingen.. VV&A heeft een pre consultatie gehad als branchevereniging en 
er is schriftelijk gereageerd naar DNB.  
 

- Vervolg Kwaliteit Beleggingsbeleid: Verscheiden branche verenigingen hebben bijgedragen 
aan de vraag van de AFM in het maken van een document. Het definitieve stuk is in 
december klaar en kan intern en extern gebruikt gaan worden. In januari wil de VV&A een 
workshop organiseren waarin dit document leidend wordt. 
 

- DSI: Het aantal kandidaten voor de examens is opgelopen, de DSI blijft waarschuwen dat er 
nog 1 kwartaal is, daar de uitslagen vaak 4 of 5 weken op zich laten wachten. 
 

- Vergelijking kostenmaatstaf/TCO: NVB en Dufas hebben samen besloten om met een VKM te 
komen. Er is een afspraak gemaakt met de depotbanken voor 10 december a.s. 

 
- Mededeling Jos de Wit: Om het begrip kwaliteit concreet te maken is de intentie 

uitgesproken om richtlijnen te formuleren voor achtereenvolgens interne processen, 
vaardigheden en vakbekwaamheid, dienstverlening en klanten.  
Er is binnen de VV&A behoefte om meer inzicht te verkrijgen in de succesfactoren die 
hieraan ten grondslag liggen. 
In dit kader voert Jos in samenwerking met de Vrije Universiteit een onderzoek naar 
kennismanagement binnen de VV&A uit. In de maanden december en januari zal Jos 12 a 16 
bedrijfsleden via email en telefoon benaderen en interviewen voor dit onderzoek. Hij vraagt 
hierbij de medewerking van de VV&A leden. 
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4 Financiën 2014 
Begroting 2015 wordt gepresenteerd en verder toegelicht.  
De contributie blijft onveranderd voor zowel leden als geassocieerde leden. 
Dit betekent voor leden 1650 euro en voor de geassocieerde leden 1900 euro. 
Zowel de begroting als de contributie voor 2015 zijn hier mee vastgesteld, 
De penningmeester geeft verder een toelichting op de voorlopige V&W 2014. Deze zal negatief 
uitpakken . 
 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het dagelijks bestuur zoals het nu is samengesteld tijdelijk 
is of komt er alsnog een onafhankelijk directeur.  
Theo ligt toe dat 2 jaar geleden al besloten is om met de pijlers Markt, Kwaliteit en Wet en 
regelgeving van start te gaan en hiermee de strategie te bepalen. Tevens is toen ook besloten om bij 
speciale gelegenheden waar nodig experts in te schakelen. 
Er zij  taakverdelingen gemaakt binnen het Bestuur voor de verschillende stakeholders 
bijeenkomsten. 
Voorlopig gaan we met de huidige samenstelling door maar dat sluit niet uit dat er in de toekomst 
een externe directeur zou kunnen komen. 
Uit de vergadering wordt opgemerkt dat er een belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan met de 
contacten met de toezichthouders. 
Het bestuur ervaart dit niet zo. De stakeholders leunen erg op mensen met ervaring en zo kan er juist 
ook een wisselwerking ontstaan, dit is de ervaring geweest o.a. tussen de AFM en de werkgroepen 
kwaliteit beleggingsbeleid. 
 

5 Bestuur mutatie 
De heer Norbert Jansen is afgetreden als bestuurslid in het 2e kwartaal 2014 vanwege tijdsgebrek. 
Het bestuur stelt de heer Jolmer Gerritse voor. De heer Eric Bakker wordt ook voorgedragen als 
bestuurslid, hij kon helaas niet aanwezig zijn. Eric gaat de functie van secretaris op zich nemen en 
Jolmer Gerritse zal zich vooral bezig gaan houden met het werven van nieuwe leden. 
De ALV stemt hiermee in en bij dezen zijn Eric Bakker en Jolmer Gerritse hiermee benoemd en 
feliciteert de ALV hen met deze benoeming. 
  

6 Rondvraag 
Er is een vraag uit de vergadering over de samenhang tussen self assessment en ICAAP. 
Er is vooroverleg met de DNB inzake dit punt. Suggesties van leden zijn welkom. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er vaak verschillende definities zijn, veel dubbele vragen 
en het zou goed zijn dat er een leidraad komt hoe men ICAAP in elkaar kan zetten. 
 

7 Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezige leden uit voor de borrel voorafgaand aan 
het jaardiner in Stadsarchief De Bazel. 
 


