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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 2018 aan te bieden en verantwoording af te 
leggen. 
 
Vanzelfsprekend stonden de voorbereidingen voor AVG voor onze branche aan het begin van 
dit verslagjaar centraal. Het bestuur heeft alle AVG onderwerpen, die voor 
beleggingsondernemingen van belang waren, gerangschikt en gebundeld in een handboek. In 
een speciaal ontwikkelde workshop zijn de leden meegenomen in de stappen om deze nieuwe 
wetgeving te implementeren. 
 
Na het intensieve MiFID II implementatie jaar 2017 is de AFM dit verslagjaar met name 
zichtbaar geweest met haar uitvragen. Niet alleen het aantal was opvallend hoog, het was met 
name de snelheid waarmee de onderzoeken elkaar opvolgden en het tijdsbestek dat gegeven 
werd om de vragen te beantwoorden. De VV&A heeft dit onderwerp meerdere keren onder de 
aandacht van de AFM gebracht. De toezichthouder heeft dit verslagjaar nog geen concrete 
terugkoppelingen kunnen geven. De uitkomsten van de onderzoeken staan geagendeerd voor 
2019. 
 
2018 is het eerste jaar geweest dat de VV&A zich heeft verdiept in de mogelijkheden te 
participeren binnen ESMA. Alhoewel nog geen concreet lidmaatschap tot gevolg staan we nu 
wel ook op dat netvlies van de AFM en hebben we onze kennis al weten te verbreden. 

Naast het behoud van professionele en complete informatie deling met onze leden, stond het 
intensiveren van de werving dit verslagjaar centraal. We bouwden contacten op met diverse 
potentiele leden, maakten een speciaal aanbod, nodigden ondernemingen uit voor de AVG 
workshop en zorgden voor relatie onderhoud. 

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 2018 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 2018 kent de vereniging 69 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 2018 kent de vereniging 15 
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 Erik Bakker en Jolmer Gerritse. Zij hebben zich opnieuw 
verkiesbaar gesteld en zijn in de ALV van 26 juni 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 twee leden zitting in de DSI 
adviescommissie retail. 
 
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 2018 
 
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 AVG 
 

Dit verslagjaar stond vanzelfsprekend in het teken van de implementatie van de nieuwe 
privacy (AVG/GDPR) wetgeving. Deze nieuwe wet ging op 25 mei in werking. Het bestuur 
heeft zich ten doel gesteld om haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen in het proces om 
de organisatie conform de nieuwe wetgeving in te richten. Zij heeft daartoe alle AVG 
onderwerpen die voor beleggingsondernemingen van belang zijn gerangschikt en in een 
handboek gebundeld. Dit handboek werd behandeld gedurende een speciale AVG workshop, 
die onderdeel was van het programma van de ledenbijeenkomst van 5 april. 
 
Om in kaart te brengen welke additionele wensen de leden in relatie tot de implementatie van 
de AVG hadden, heeft het bestuur haar leden actief uitgenodigd haar issues kenbaar te 
maken. Deze zaken werden meegenomen in het interactieve van de workshop. Met name 
onderdelen die betrekking hebben op de prioritering/agendering van AVG in relatie tot MiFID 
II kwamen hier aan de orde. De VV&A heeft de expert op dit gebied, Jean Paul van 
Schoonhoven, gevraagd het bestuur te ondersteunen bij de ontwikkeling van het handboek, 
het geven van de workshop en het bieden van extra support bij vragen uit de dagelijkse praktijk 
van haar leden. 

 
4.1.2 AFM 
 
Kostentransparantie 
 
Inzake Ex Ante heeft zij schriftelijk onderzoek gedaan, gevolgd door verdiepend onderzoek bij 
een geselecteerd aantal beleggingsondernemingen. 
 
Inzake Ex post stond voor banken en beleggingsondernemingen de wettelijke verplichting tot 
‘het registreren van impliciete transactiekosten in samenhang met de midkoers’ open. 
Beleggingsondernemingen zijn hiervoor sterk afhankelijk van de depotbanken. 
 
Het Bestuur heeft de voorkeur geuit om gebruik te maken van de PRIPP’s methode conform 
paragraaf 21 t/m 23. Zij heeft deze voorkeursroute besproken met de NVB die hiervoor een 
speciale Expertpool in het leven heeft geroepen. 
Er heeft overleg plaatsgevonden met de NVB en Dufas. De visie is eind 2018 vastgelegd in 
een gezamenlijk ondertekend document. 
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Wwft 
 
De VV&A is lid van de officiële Commissie Meldplicht in het kader van de Wwft. Op 22 maart 
van dit verslagjaar is de vragenlijst Wwft en Sanctiewet door de AFM verzonden. 
Ondernemingen hadden een maand om de vragen te beantwoorden. 
 
AFM heeft een ronde tafel georganiseerd met brancheverenigingen van 
beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen en met marktpartijen. 
Doel van de ronde tafel bijeenkomst was te inventariseren wat uitdagingen, knelpunten 
informatiebehoeften zijn. Het bestuur heeft met behulp van 3 leden geparticipeerd in het 
ronde tafel gesprek. 
 
4.1.3 DSI 
 
Na de invoering van MiFID II zijn retail examens (kennis en vaardigheden) sinds begin dit 
jaar beschikbaar. Men kan zich hiervoor inschrijven; hetzij via NIBE-SVV, hetzij via EIFD 
(exameninstituut dat gelieerd is aan Dukers & Baelemans) om op te gaan voor ‘volledig 
gecertificeerd’. Er zijn sinds januari al 5000 examens afgelegd voor de diverse registers. 
 
Nadat vast was komen te staan dat DSI zelf geen examens zou gaan afnemen, heeft het 
werk van de commissie retail voornamelijk bestaan uit het inhoudelijk controleren en toetsen 
van examens aan de opgestelde eindtermen. 

 
4.1.4 DNB 
 
VV&A is gevraagd te participeren in de werkgroep ‘Indirecte kosten’ die onder druk van de 
NVB tot stand is gekomen. Aangezien indirecte kosten van het toezicht in beginsel alle onder 
toezicht staande instellingen kunnen raken, is deze werkgroep van groot belang. De 
deelnemende werkgroep leden hebben proactief concrete voorbeelden van onnodige 
indirecte kosten in kaart gebracht en adviezen richting DNB geformuleerd. Het rapport is in 
februari van dit verslagjaar aan DNB gepresenteerd. Voorbeelden van indirecte kosten 
kunnen worden geclusterd in een zevental categorieën: planning, timing, specifieke 
gerichtheid op doelgroep, overdrevenheid, helderheid, proportionaliteit en 
terugkoppeling/communicatie. De adviezen aan DNB zijn samengebracht in een vijftal 
thema’s: 
 
1) Planning 
2) Doelmatigheid bij onderzoeken en uitvragen 
3) Duidelijkere rolverdeling tussen DNB en andere (inter)nationale toezichthouders 
4) Proportionaliteit en efficiëntie-slagen bij rapportages 
5) Communicatie over motivatie uitvragen en onderzoeken en terugkoppeling uitkomsten 
ervan 
 
De Nederlandsche Bank heeft in augustus van dit verslagjaar aangegeven in actie te komen 
naar aanleiding van de adviezen van deze werkgroep. Zij heeft inhoudelijk gereageerd welke 
stappen zij wil gaan zetten en heeft bevestigd dat zij deze goed wil monitoren. DNB geeft 
aan dat zij begin 2019 een terugkoppeling zal geven aan de werkgroep. 
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4.1.5 Kifid 

 
Het Kifid heeft in 2014 een traject van herstructurering in gang gezet. In de zomer van 2017 
heeft de evaluatie plaatsgevonden en heeft de Minister van Financiën antwoord gegeven op 
vragen vanuit de Tweede Kamer. Aansluitend 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. 
 
Met ingang van dit verslagjaar werd voor het eerst een jaarlijkse bijeenkomst in het najaar 
georganiseerd. In het voorjaar vond een persoonlijke afspraak plaats tussen de directie van 
het Kifid en de vertegenwoordiging van de VV&A. 
 
In oktober van dit jaar presenteerde het Kifid het online loket fd.kifid.nl voor financiële 
dienstverleners. Consumenten en klein zakelijke ondernemers maakten voor het indienen van 
hun klacht en voor het volgen van de procedure al lange tijd gebruik van het 
consumentenportaal MijnKifid. In navolging van de consumenten en ondernemers kwam 
fd.kifid.nl dit najaar beschikbaar voor alle financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij 
Kifid. Banken, verzekeraars, financiële adviseurs en beleggingsinstellingen die dat wensten, 
kregen toegang tot het online loket. Zij kunnen de klachtafhandeling bij Kifid digitaal doen. 
Kifid heeft in 2018 opnieuw meer klachten opgelost met inzet van bemiddeling en schikking. 
Een gevolg van de werkwijze die ruimte geeft voor bemiddelen of schikken op ieder moment 
in de klachtprocedure. In bijna de helft van de klachten (46 procent) wist Kifid de consument 
of ondernemer en de financiële dienstverlener bij elkaar te brengen met inzet van 
bemiddeling of schikking. Hierdoor was een uitspraak niet meer nodig. 
 
4.1.6 ESMA 
 
Wet- en regelgeving wordt steeds meer vanuit Europa ingericht. De VV&A is in dit 
verslagjaar gaan onderzoeken of zij haar werkzaamheden uit kan breiden richting ESMA.  
 
De Board of Supervisors, het hoogste orgaan binnen ESMA, werkt samen met een groep 
van stakeholders: de Securities and Markets Stakeholders Group (SMSG). Hierin zitten 
vertegenwoordigers van consumenten, de markt en academici. Leden worden aangesteld 
voor een periode van 2,5 jaar.  
  
Veel van ESMA’s werk wordt voorbereid in Standing Committees (SC), die rapporteren aan 
de Board of Supervisors. Deze SCs zijn ingedeeld op thema. Veel SCs werken samen met 
een eigen groep van stakeholders: de Consultative Working Groups (CWG). Leden van de 
CWG worden aangesteld voor een termijn van twee jaar.  
  
Merel van Vroonhoven is de voorzitter van het Standing Committee voor Investor Protection 
& Intermediaries (IPISC). De CWG van IPISC is vernieuwd in de zomer van 2017.  
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om te onderzoeken of een vertegenwoordiger van de 
VV&A lid kan worden van het ‘Investor Protection and Intermediaries Standing Committee’. 
Een nieuwe call for candidates zal uitgaan medio 2019.    
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Dit verslagjaar heeft de AFM het bestuur op de hoogte gebracht van het vrijkomen van 
posities in het ‘Secondary Markets Standing Committee’. 
 
Alhoewel dit comité niet de eerste keuze was van de VV&A heeft het bestuur voldoende 
redenen gezien om te pogen onderdeel te worden van dit comité. Erik Bakker heeft, met 
instemming van het bestuur, gesolliciteerd naar dit lidmaatschap. In november van dit jaar 
heeft de ESMA aangegeven dat Erik Bakker niet op de shortlist is gekomen. 
 
De AFM heeft bevestigd dat zij de VV&A op de hoogte blijft houden van ontwikkelingen in de 
‘Investor Protection and Intermediaries Standing Committee’. 
 
 

4.2 Consultaties 
 
4.2.1 Consultaties: Resultaten 
 
1. EBA consultatie prudentieel regime beleggingsondernemingen  
 
1.1 Onderwerp 

 
De VV&A heeft in februari 2017 gereageerd op het consultatiedocument dat door de Europese 
toezichthouder EBA (European Banking Authority) aan de markt is voorgelegd ten aanzien 
van een (mogelijk) nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen.  
 
1.2 Standpunt VV&A  
 
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. VV&A heeft daarbij gewezen op het feit dat een groot 
aantal beleggingsondernemingen een MKB-onderneming zijn.  
 
2. Verlicht regime 
VV&A heeft gepleit voor een verlicht regime voor 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 kapitaaleisen dient een degressieve staffel toegepast te worden, zodat schaalvoordelen 
worden verdisconteerd. 
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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 dan (de meeste) 
andere Europese landen. 
 
1.3 Status  
 
EBA heeft eind september 2017 haar advies aan de Europese Commissie gegeven in een 
opinie.1 In december 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een 
verordening  en een richtlijn: de Investment Firm Regulation (‘IFR’)2 en de Investment Firm 
Directive (‘IFD’).3 Deze verordening en richtlijn voorzien in een nieuwe prudentieel regime voor 
beleggingsondernemingen. 
 
De minister van Financiën heeft in februari 2018 aangegeven het voorstel van de Europese 
Commissie te steunen dat beleggingsondernemingen verdeeld in drie verschillende 
categorieën zodat een proportioneel en risico-sensitiever prudentieel raamwerk ontstaat.  
 
Niet eerder dan in het vierde kwartaal van 2019 worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van wetgeving verwacht.  
 
1.4 Resultaat  
 
VV&A heeft zich sterk gemaakt voor het MKB-gedachtegoed. Dit gedachtegoed komt terug in 
de voorgestelde wetgeving en wordt ook expliciet door de minister van Financiën erkend.  
De voorgestelde regelgeving is dan ook om beleggingsondernemingen niet gelijk te trekken 
met banken en voor kleine beleggingsondernemingen een vereenvoudigd prudentieel regime 
van toepassing te laten zijn: een kwart van de jaarlijkse vaste kosten of (indien hoger) het 
minimum eigen vermogen. De zogenaamde k-factoren zullen op kleine 
beleggingsondernemingen dan niet van toepassing zijn.  
 
2. Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 
 
2.1 Onderwerp 
 
De VV&A heeft gereageerd op het concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2017. In dit 
concept besluit zijn onder andere wijzigingen voorgesteld met betrekking tot provisies vanaf 
een beleggersrekening, de uitbreiding van de diplomaplicht bij het adviseren over 
pensioenfondsen en geautomatiseerd advies.  
 
 

                                                 
1  EBA/Op/2017/11, 29 september 2017.  
2  COM(2017)790. 
3  COM(2017)791. 
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2.2 Standpunt VV&A  
 
Het voorstel Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 bevat een aanscherping van het 
provisieregime door te bepalen dat vergoedingen ‘vanaf een beleggingsrekening’ niet meer 
zijn toegestaan. Dit voorstel zou van toepassing zijn op nationaal MiFID regimers maar heeft 
het risico van precedentwerking jegens alle beleggingsondernemingen. De gedachte van dit 
voorstel is dat vergoedingen aan adviseurs ten laste van beleggingsrekening, een perverse 
prikkel zouden kunnen inhouden.  
 
VV&A heeft de volgende bezwaren gemaakt: 
 
1. Geen verbod directe beloning 
Het voorstel 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. Het voorstel verbiedt een vorm van directe beloning aangezien het de klant 
is die opdracht geeft tot betaling vanaf zijn eigen beleggingsrekening.  
 
2. Geen incidenten  
Niet is gebleken dat in de praktijk incidenten hebben plaatsgevonden. Een concrete aanleiding 
voor een uitbreiding van het provisieregime ontbreekt. 
 
3. Minder inzichtelijk voor de klant 
Een verbod tot betaling vanaf een beleggingsrekening zou betekenen dat een klant eerst het 
geld van zijn beleggingsrekening moet overboeken naar zijn betaalrekening en vervolgens van 
die betaalrekening naar degene die het bedrag moet ontvangen. Doordat de klant gebruik 
moet maken van meerdere rekeningen, verliest de klant het overzicht en daardoor het inzicht 
in het nettorendement van zijn beleggingen.  
 
2.3 Status  

 
De uitkomsten van de consultatie zijn in 2017 opgenomen in een consultatieverslag.4 Het 
besluit is per 1 juli 2017 in werking getreden.  
 
2.4 Resultaat  
 
Mede dankzij de intensieve inspanningen van VV&A is het voorstel om het provisieregime uit 
te breiden, van de baan. De voorgestelde uitbreiding zou erin geresulteerd kunnen hebben dat 
beleggingsondernemingen en adviseurs uitsluitend vergoedingen van klanten mogen 
ontvangen die afkomstig zijn van een (reguliere) betaalrekening aangehouden bij een bank.  
 
3. Bekostiging financieel toezicht (Wbft) 
 
3.1 Onderwerp 
 
Het ministerie van Financiën heeft in 2017 een stakeholdersdialoog gehouden over de 
doorbelasting van de kosten van het financieel toezicht (Wet bekostiging financieel toezicht).  
 
 

                                                 
4  Consultatieverslag Wijzigingsbesluit financiële markten 2017.  
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3.2 Standpunt VV&A 
 
VV&A heeft de volgende punten naar voren gebracht: 
 
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. 
 
Het bestuur van de VV&A heeft vervolgens een reactie gestuurd inzake de daarop volgende 
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 
 
3.3 Status  
 
De Wet bekostiging financieel toezicht 2019 zal per 1 januari 2019 in werking getreden.5 
 
3.4 Resultaat  
 
Een herinvoering van een overheidsbijdrage is niet aan de orde maar wel is de doorberekening 
van de toezichtskosten nader onderbouwd. Daarnaast is gekozen voor een nieuwe verdeling 
van de kosten van doorlopend toezicht over de verschillende toezichtscategorieën. De nieuwe 
wetgeving voorziet in een betere allocatie van kosten voor eenmalige handelingen (denk aan 
vergunningaanvragen) en kosten van doorlopend toezicht.  
 

                                                 
5  Staatsblad 2018, 458.  
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Verder zal de minister van Financiën in overleg treden met DNB en de AFM ten aanzien van 
de mogelijkheden om transparantie te betrachten en om beter rekening en verantwoording te 
geven over de kosten van toezicht.  
 
Niet is ervoor gekozen om kosten in rekening te brengen aan illegale marktpartijen. 
 
4. Herziening Wet op het financieel toezicht (Wft) 

 
4.1 Onderwerp  
 
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 consultatiedocument: 
 
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 
 
4.2 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. 
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4.3 Status  
 
In het consultatiedocument stond vermeld dat in 2017 een contourennota zou worden 
gepubliceerd. Deze is echter tot op heden niet gepubliceerd. 
 
5. Beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) 
 
5.1 Onderwerp  
 
Er waren twee ontwikkelingen:  
 
1. Regeling beheerst beloningsbeleid 2017 
In 2017 heeft DNB de consultatie Regeling beheerst beloningsbeleid 2017 geopend.  
Deze regeling beoogde de Regeling beheerst beloningsbeleid uit 2014 te vervangen en kent 
een sectorale insteek.  
 
2. Wet beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (2018) 
In 2018 heeft het ministerie van Financiën een expertsessie georganiseerd ten aanzien van 
een mogelijke aanscherping van beloningsregels in de financiële sector. Vervolgens heeft het 
ministerie van Financiën de ‘Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële 
sector’ geopend en drie wettelijke maatregelen met betrekking tot vaste beloningen ter 
consultatie voorgelegd: 
 

Uitbreiding claw back 
(i) Introductie van de wettelijke verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste 

beloning (boven een bepaald minimum) van bestuurders als er staatssteun aan een 
bank (of verzekeraar) wordt gegeven. Het doel van deze maatregel is om bestuurders 
meer persoonlijk verantwoordelijk te houden als de belastingbetaler (mede) opdraait 
voor verliezen van falende banken (of verzekeraars) (uitbreiding claw back). 

 
Hold period aandelen e.a. in vaste beloning 

(ii) Introductie van de wettelijke verplichting dat bestanddelen van een vaste beloning 
waarvan de waarde afhankelijk is van de marktwaarde van de eigen onderneming, zoals 
aandelen, bij bestuurders en medewerkers gedurende een nog te specificeren aantal 
jaren moeten worden aangehouden. Het doel van deze maatregel is om de belangen 
van de bestuurder en medewerkers meer in lijn te brengen met het lange termijn belang 
van de onderneming. 
 
Inbedding en verantwoording verhouding beloningen tot maatschappelijke functie  

(iii) Introductie van de wettelijke verplichting dat het beloningsbeleid van financiële 
ondernemingen voorschrijft op welke wijze de beloningen van bestuurders en 
medewerkers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van de onderneming. 
Ondernemingen moeten zich hiervan in de openbaarheid rekenschap geven. Het doel 
van deze maatregel is om te bewerkstelligen dat financiële ondernemingen voor de 
totstandkoming van beloningsvoorstellen meer rekening houden met de 
maatschappelijke functie van de onderneming en zich hierover nadien verantwoorden. 
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5.2 Standpunt VV&A 
 
VV&A werd vertegenwoordigd in de expertsessie die het ministerie van Financiën hield in het 
kader van de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).  
VV&A heeft onder gepleit voor herstel van het level playing field in Europa van het 
bonusplafond (in Nederland 20% en elders 100%) voor beleggingsondernemingen mede 
vanwege het feit dat beleggingsondernemingen relatief makkelijk grensoverschrijdende 
diensten kunnen verlenen en beheerders van beleggingsinstellingen van het Nederlandse 
bonusplafond zijn uitgezonderd.  
 
Ten aanzien van de DNB consultatie heeft VV&A expliciet aandacht gevraagd voor twee 
onderwerpen: 

 
Level playing field 

1. Het waarborgen van een level playing field binnen de Europese markt. De 
concurrentiepositie van Nederland dreigt in het gedrang te komen indien in Nederland 
afwijkende regelgeving wordt gehanteerd of strenger toezicht wordt gehouden op 
beleggingsondernemingen dan in andere Europese landen. 

 
MKB-gedachtegoed 

2. De MKB-achtergrond vraagt om proportionaliteit. Nu een groot van de Nederlandse 
beleggingsondernemingen gekwalificeerd moeten worden als MKB-ondernemingen – in 
tegenstelling tot de rest van Europa – dient ook hiermee rekening te worden gehouden. 
Een te rigide interpretatie van Europese regelgeving zou de positie van deze MKB-
ondernemingen schaden. 

 
5.3 Status  
 
Op 17 december 2018 heeft de minister van Financiën een brief gestuurd naar de Tweede 
Kamer met de uitkomsten van de Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen 
financiële sector 2018. De minister geeft hierin aan over te gaan tot invoering van de volgende 
twee maatregelen: 
 

Hold period aandelen  
1. Introductie van een wettelijke verplichting tot het aanhouden van aandelen en (bepaalde) 

andere bestanddelen van een vaste beloning waarvan de waarde afhankelijk is van de 
marktwaarde van de eigen onderneming bij bestuurders en medewerkers van financiële 
ondernemingen gedurende 5 jaar; en,  

 
Inbedding en verantwoording verhouding beloningen tot maatschappelijke functie  

2. Introductie van een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om in hun 
beloningsbeleid te beschrijven op welke wijze de onderneming zich rekenschap geeft 
van de verhouding van de beloningen van bestuurders en medewerkers tot haar functie 
in de financiële sector en haar positie in de samenleving en hierover verantwoording af 
te leggen.  

 
De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 is per 8 december 2018 in werking getreden.  
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5.4 Resultaat  
 
De minister van Financien heeft zich rekenschap gegeven van het MKB-gedachtengoed door 
aan te geven “waarbij rekening gehouden zal worden met de omvang en de organisatie van 
de onderneming en met de aard, reikwijdte en complexiteit van haar activiteiten”. 
 
6. Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen 
 
6.1 Onderwerp 
 
In 2017 is de consultatie Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen 
Wft geopend waarin nadere regels zijn opgenomen ten aanzien van de vakbekwaamheid van 
medewerkers van beleggingsondernemingen en waarin de regels uit MiFID II zijn verwerkt. 
 
6.2 Standpunt VV&A  
 
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.  
 
Verder heeft VV&A zich nog sterk gemaakt voor de volgende onderwerpen: 
 

Nationaal MiFID regimers 
(i) Nationaal MiFID regimers zouden aan dezelfde vakbekwaamheidseisen moeten 

voldoen als beleggingsondernemingen.  
 

AFM Q&A  
(ii) De nota van toelichting bij de Regeling vakbekwaamheid is relatief abstract van aard. 

Een aantal belangwekkende, wel in de AFM Q&A geadresseerde, onderwerpen 
ontbreken.  

 
Begrip ‘werknemer’ 

(iii) Niet is duidelijk of de Regeling vakbekwaamheid en de AFM Q&A (die verwijst naar de 
ESMA richtsnoeren) hetzelfde begrip van ‘werknemer’ hanteren. Het zou wenselijk zijn 
indien dit verduidelijkt wordt in de nota van toelichting bij de Regeling vakbekwaamheid.  

 
Significante invloed op advies 

(iv) In de AFM Q&A staat vermeld dat sprake is van adviseren, indien de adviseur een 
significante invloed uitoefent op het advies. Onvoldoende duidelijk komt naar voren in 
de ESMA richtsnoeren en de AFM Q&A dat adviseurs die geen significante invloed 
uitoefenen op het advies, niet aan de vakbekwaamheidseisen uit de Regeling 
vakbekwaamheid hoeven te voldoen.  

 
Overgangsregime 

(v) Er zou een overgangsregime moeten gelden zolang nog niet duidelijk is op welke wijze 
in de praktijk aan de vakbekwaamheidsvereisten moet worden voldaan.   
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6.3 Status 
 
De Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft is – tezamen met 
MiFID II – per 3 januari 2018 in werking getreden.  
 
Naast deze vakbekwaamheidseisen op nationaal niveau gelden vanaf 3 januari 2018 ook de 
ESMA richtsnoeren.6 Deze richtsnoeren bevatten een aantal minimumvereisten voor de 
vakbekwaamheid van medewerkers van beleggingsondernemingen.  
 
6.4 Resultaat  
 
De aandacht die VV&A heeft gevraagd voor een level playing field (qua regulering) tussen 
nationaal MiFID regimers en (andere) beleggingsondernemingen heeft de algemene 
awareness verhoogd dat ook nationaal MiFID regimers daadwerkelijk onder toezicht geplaatst 
zijn.  
 
4.2.2 Consultaties: Reacties 
 
In oktober van dit verslagjaar is door de VV&A gereageerd op de consultatie Nationaal Regime 
MiFID II. De VV&A heeft de volgende standpunten onder de aandacht gebracht. 
 
1: Vakbekwaamheidseisen 
Het belangrijkste punt betreft de vakbekwaamheid. De VV&A heeft aangegeven dat alle 
marktpartijen die beleggingsdiensten verlenen, zouden moeten voldoen aan dezelfde 
vakbekwaamheidseisen. Alleen op deze manier kan een gelijk niveau aan 
consumentenbescherming worden geboden. 

 
2: Prudentiële eisen 
De VV&A heeft in haar consultatiereactie verder aangegeven dat indien prudentiële eisen aan 
beleggingsondernemingen worden gesteld (zoals eigen vermogen en solvabiliteitseisen) dit 
ook moet gelden voor andere marktpartijen die beleggingsdiensten verlenen, zoals nationaal 
regimers. 

 
3: Handhaving 
Tenslotte heeft de VV&A in haar reactie aangegeven dat geen zichtbaar toezicht of 
handhaving op nationale regimers heeft plaatsgevonden.  

 
Het resultaat van deze consultatie wordt in 2019 verwacht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  ESMA Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid, laatste update op 3 januari 2017. 
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4.3 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. 
 
4.3.1 Werving 
 
Dit verslagjaar heeft het bestuur gekozen voor een intensivering van de actieve werving van 
nieuwe leden. De potentiele leden zijn op basis van hun vergunning in kaart gebracht. Het 
bestuur heeft persoonlijke contacten opgebouwd en tevens een speciaal nieuw 
lidmaatschapsaanbod ontwikkeld. Beleggingsondernemingen zijn uitgenodigd voor de AVG 
workshop en er is een “after sales” traject ingericht Deze investering zorgde voor 118 leden 
die de workshop bezochten waarvan 5 nieuwe leden en 16 prospects. 
 
4.3.2 Ledenbijeenkomsten 
 
Er hebben 2 ledenbijeenkomsten plaatsgevonden, dit keer alleen in het eerste gedeelte van 
dit jaar. Gedurende de eerste bijeenkomst in april stond, naast de dossier update van het 
bestuur, de implementatie van de AVG centraal. Op het programma van de 
zomerbijeenkomst werd veel aandacht geschonken aan Nudging en zorgplicht 
(gepresenteerd door Hart Advocaten en de AFM). Ook werden de schijnwerpers gezet op 
Robotics in Vermogensbeheer. Op ledenbijeenkomsten zijn tussen de 80 en 100 personen 
per keer aanwezig. Er heeft conform de statuten één reguliere Algemene Ledenvergadering 
plaatsgevonden. 
 
De ledenbijeenkomsten worden gekenmerkt door gedegen inhoudelijke kennis- en informatie 
overdracht. De datum van onze bijeenkomsten worden aan het begin van het jaar bepaald 
en de definitieve datum stemmen we af op het beschikbaar zijn van voldoende nieuws om 
met de leden te delen. We hadden voor dit najaar 11 oktober in de VV&A agenda gezet. 
Gebleken was dat er vanuit Wet- en regelgeving en Toezicht nog onvoldoende informatie 
beschikbaar was om een volledig programma conform VV&A kwaliteit in te vullen. Het 
bestuur heeft er daarom voor gekozen om deze bijeenkomst niet te laten plaatsvinden. 
 
4.3.3 Nieuwsbrieven 
 
Dit jaar zijn 18 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. Het VV&A nieuwsbrief bestand telt 267 personen. 
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4.3.4 Ontwikkeling badge 
 
In november van dit verslagjaar heeft het bestuur een Online Badge beschikbaar gesteld aan 
de leden. Het VV&A lidmaatschap kan hiermee gemakkelijk getoond worden op de site van 
de aangesloten leden. 19 leden hebben de VV&A vermeld op hun website, 4 leden hebben 
de badge online geplaatst (wel logo, geen link). 
 
4.3.5 Bezoek website 
 
Bezoekers website 
In 2018 is de website 3.630 maal bezocht. Gemiddeld bleef een bezoeker 3 minuten en 42 
seconden op de website en bekeek deze 4,39 pagina’s per bezoek. Ondanks dat er in 2018 
nauwelijks doorontwikkeling van de website heeft plaatsgevonden, zijn de verschillen met 
2017 in cijfers maar zeer klein. 
 
Sinds april van 2018 wordt ook gemeten hoeveel bezoekers ingelogd zijn. Het besloten 
gedeelte is 1.445 maal bezocht. Gemiddeld bleef een bezoeker 4 minuten en 36 seconden 
en werden er 5,20 pagina’s per bezoek bekeken. 
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Populairste pagina’s 
Een groot deel van het verkeer is dus (nog steeds) afkomstig van leden. Eén van de redenen 
hiervoor is dat de meeste informatie op de website ook enkel toegankelijk is voor leden. Dit 
komt ook naar voren wanneer we kijken naar de meest populaire pagina’s. De top 6 naar het 
aantal paginaweergaves ziet er als volgt uit: 

1.     De homepage (2.641) 
2.     Het ledenoverzicht (1.558) 
3.     De inlogpagina (1.381) 
4.     De pagina waarop de presentaties staan (764) 
5.     Het nieuwsoverzicht (761) 
6.     Het kennisdossier over de AVG/GDPR (715) 

 
De top 6 van meest bekeken nieuwsberichten ziet er als volgt uit: 

1.     Proactief opzeggen LEI codes (213) 
2.     DNB organiseert vermogensbeheer dag op 26 november (170) 
3.     Presentaties en naslagwerk AVG/GDPR workshop nu beschikbaar (131) 
4.     Programma ledenbijeenkomst 26 juni (85) 
5.     WWFT uitvraag: Hoe om te gaan met het beantwoorden van vraag 33 (67) 
6.     AVG: Nieuwe privacy wetgeving centraal op ledenbijeenkomst 5 april (63) 

  
Waar komen bezoekers vandaan? 
Ongeveer de helft van de unieke bezoekers kwam via de organische zoekresultaten in 
Google op de website terecht. Google is daarmee veruit de grootste bron van verkeer. We 
zien hierin een lichte stijging ten opzichte van 2017 (51,25% tegenover 45,42% aandeel). In 
totaal was de zoekmachine goed voor 1.148 unieke bezoekers, in 2017 waren dat er 912. 
 
Daarnaast komt er veel verkeer rechtstreeks naar de website. In absolute aantallen zien we 
nauwelijks verschil met 2017. In 2018 ging het om 963 bezoekers, in 2017 waren dat er 961. 
Dit komt erop neer dat 43% van de bezoekers rechtstreeks naar de website zijn gekomen. 
Rechtstreeks wil in dit geval zeggen: door vvena.nl in te typen in de browser of via een link in 
bijvoorbeeld de nieuwsbrief. 
 
Google en het directe verkeer zijn bij elkaar opgeteld goed voor bijna 94% van het totale 
verkeer. De laatste 6% is een optelsom van zoekmachine Bing, websites van leden en 
enkele nieuwssites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vvena.nl/
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5. Jaarrekening 2018 

 
 
Het door Maarschalk | Ligthart opgestelde rapport inzake jaarstukken 2018 is hier ingevoegd. 
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 1 Geen accountantscontrole toegepast 

 ACCOUNTANTSRAPPORT 

  



 
 

 
 

 2 Geen accountantscontrole toegepast 

Aan het bestuur van  

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs 

Postbus 15245 

1001 ME  Amsterdam 

     

 

 

  

1 OPDRACHT 

Aangezien onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn voltooid, is nog 

geen samenstellingsverklaring door ons verstrekt. Deze conceptjaarrekening is uitsluitend bedoeld om de inhoud 

van deze jaarrekening met u af te stemmen en is derhalve niet bestemd voor verdere verspreiding. In dat kader is 

deze concept-jaarrekening mogelijk nog aan wijzigingen onderhevig, waardoor de definitieve jaarrekening van dit 

concept kan afwijken. 

 

  



 
 

 
 

 3 Geen accountantscontrole toegepast 

2 ALGEMEEN 

De samenstelling van het bestuur per juni 2019 is als volgt: 

 T.F.C. Andringa, voorzitter 

 E. Bakker, secretaris 

 M.M.P.J. Receveur, penningmeester 

 S. Sarphatie 

 B. Tischauser 

 J. Gerritse  

 
 

 



 
 

 
 

 4 Geen accountantscontrole toegepast 

 

 JAARREKENING 2018 



 
Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs, te Amsterdam  

 
 

 5 Geen accountantscontrole toegepast 

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

ACTIVA 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2018   

31 december 

2017 

  € € € € 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Belastingvorderingen -   399   

Overlopende activa 5.135   416   

    5.135   815 

Liquide middelen   121.848   118.094 

     

Totaal 

  

126.983 

  

118.909 



 
Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs, te Amsterdam  

 
 

 6 Geen accountantscontrole toegepast 

 

PASSIVA 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2018   

31 december 

2017 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Verenigingsvermogen 103.133   105.475   

Onverdeeld resultaat 14.227   -2.342   

 

  117.360   103.133 

Kortlopende schulden         
Overlopende passiva 9.623   15.776   

    9.623   15.776 

Totaal 

  

126.983 

  

118.909 
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5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

  Begroting 2018 2018 2017 

  € € € 

Inkomsten 148.250 144.075 152.050 

Som der baten 148.250 144.075 152.050 

Bestuursondersteuning 60.650 63.578 68.573 

Overige lasten 87.600 66.338 86.046 

Som der exploitatielasten 148.250 129.916 154.619 

Exploitatieresultaat - 14.159 -2.569 

Financiële baten en lasten       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 68 227 

Saldo baten en lasten - 14.227 -2.342 
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6 ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan 

voornamelijk uit de gemeenschappelijke belangen behartigen van haar leden, te weten beleggingsondernemingen 

die geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten. De VV&A voert structureel overleg met het Ministerie 

van Financiën, AFM, DNB, DSI en Kifid alsmede met andere branche- en beroepsverenigingen in de 

effectenbranche. 

Locatie feitelijke activiteiten 

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs is feitelijk gevestigd op De Entree 97, 1101 BH te Amsterdam en 

is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34249444. 
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7 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder 

titel 9 boek 2 BW vallen. 

  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 

de toelichting. 

  
Vergelijking met voorgaand jaar  

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

het voorgaande jaar. 

  

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. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

Vorderingen  

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 

transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd teen de 

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van 

de vordering. 

  

Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
  

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten  

Baten uit hoofde van in rekening gebrachte contributies en sponsoring worden opgenomen in periode waarop deze 

contributies en sponsorbijdragen toezien. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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8 TOELICHTING OP BALANS 

VORDERINGEN 

  

31 december 

2018 

31 december 

2017 

  € € 

Belastingvorderingen     
Loonheffing en premies - 399 

Overlopende activa     

Vooruitbetaalde kosten jaardiner 4.719 - 

Verzekeringen 416 416 

  5.135 416 

Totaal 5.135 815 

LIQUIDE MIDDELEN 

  

31 december 

2018 

31 december 

2017 

  € € 

Banktegoeden     

ABN AMRO Bank N.V. 45.12.49.410 120.000 115.000 

ABN AMRO Bank N.V. 53.43.43.155 1.848 3.094 

Totaal 121.848 118.094 

Toelichting 

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de vennootschap. 



 
Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs, te Amsterdam  

 
 

 11 Geen accountantscontrole toegepast 

EIGEN VERMOGEN 

  

31 december 

2018 

31 december 

2017 

  € € 

Verenigingsvermogen     

Verenigingsvermogen 103.133 105.475 

      

Onverdeeld resultaat 14.227 -2.342 

Totaal 117.360 103.133 

Toelichting  

Het vermogen is niet op enigerlei wijze vastgelegd en is volledig vrij besteedbaar. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  

31 december 

2018 

31 december 

2017 

  € € 

Overlopende passiva     

Advieskosten 6.141 9.814 

Social event + jaardiner - 205 

Accountantskosten 3.117 3.117 

Reservering vakantiegeld 266 584 

Rente- en bankkosten - 13 

Overige schulden 99 2.043 

Totaal 9.623 15.776 
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9 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2018 2017 

  € € 

Inkomsten     

Contributies Vermogensbeheerders 136.575 140.050 

Sponsoring 7.500 12.000 

Totaal inkomsten 144.075 152.050 

Som der baten 144.075 152.050 

Inkomsten 

De som der baten over 2018 is ten opzichte van het vorige jaar gedaald met 5,2%. 

BESTUURSONDERSTEUNING 

  2018 2017 

  € € 

Bestuursondersteuning     

Verenigingsmanagement 47.979 51.652 

Secretariaat 15.599 16.921 

Totaal 63.578 68.573 

OVERIGE LASTEN 

  2018 2017 

  € € 

Overige lasten     

Adviseurs 34.241 42.553 

Social event + jaardiner 14.737 13.470 

Kosten (leden)vergadering 4.781 8.015 

Accountantskosten / administratiekosten 4.203 5.063 

Communicatie / automatisering 5.890 13.533 

Diverse 2.486 3.412 

Totaal 66.338 86.046 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2018 2017 

  € € 

Rentebaten banken     

Interest 68 227 

      

Financiële baten en lasten (saldo) 68 227 



 
Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs, te Amsterdam  

 
 

 13 Geen accountantscontrole toegepast 

10 OVERIGE TOELICHTINGEN 

WERKNEMERS 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2018 waren 0,28 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017: 0,25). 

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 

Evenals voorgaand boekjaar is er geen sprake van een bezoldiging voor bestuurders. 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum. 

  

Voorstel tot bestemming van het resultaat over 2018  

Door het bestuur van de vereniging wordt aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld het behaalde resultaat 

over het boekjaar 2018 ten bedrage van € 14.227 geheel ten gunste van het vrij besteedbare verenigingsvermogen 

te brengen. Dit is vooralsnog niet als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 

ONDERTEKENING 

Amsterdam,  

Naam Handtekening 

  

 T.F.C. Andringa, voorzitter 
   

E. Bakker, secretaris 
   

M.M.P.J. Receveur, penningmeester 
   

S. Sarphatie 
   

B. Tishauser 
   

J. Gerritse 
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6. Toelichting op de rekening van baten en lasten 2018 
 
Hierbij bied ik u de concept jaarrekening 2018 aan van de Vereniging van 
Vermogensbeheerders & Adviseurs. De resultatenrekening sluit met een voordelig saldo van 
€ 14.227. Het voorstel van het bestuur is om dit resultaat in meerdering te brengen bij het 
vrije besteedbare verenigingsvermogen. Hieronder treft u kort een toelichting aan van de 
inkomsten en uitgaven gedurende het boekjaar. 
 
Inkomsten 
Het grootste deel van de inkomsten van de vereniging bestaat uit contributies van leden. De 
vereniging kent twee soorten lidmaatschappen, het reguliere lidmaatschap en het 
geassocieerd lidmaatschap. Het verschil heeft o.a. te maken met de aard van de 
dienstverlening. De hoogte van de contributie is dit jaar wederom gelijk gebleven. 
Afgelopen jaar hebben 4 geassocieerde leden het lidmaatschap van de VV&A opgezegd. 
Daar tegenover staat dat er 5 nieuwe reguliere leden bij zijn gekomen. Ondanks de toename 
van het aantal leden zijn de contributie inkomsten lager, dit komt door de introductiekorting 
voor nieuwe leden. 
 
Sinds een aantal jaren start het verenigingsjaar met een jaardiner, dit werd wederom 
georganiseerd op de prachtige locatie van de IGC te Amsterdam. Het jaardiner werd mede 
mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van de depotbanken BinckBank, DEGIRO en 
InsingerGilissen. 
 
Uitgaven 
Aan de uitgavenkant spreken veel posten voor zich. Er is in het afgelopen jaar minder 
gebruik gemaakt van externe adviseurs, hierdoor vallen deze kosten lager uit. Externe 
adviseurs zijn ondersteunend aan het bestuur en geven vaak input aan consultaties of 
advieswerkzaamheden richting de stakeholders. Adviseurs worden ook ingezet voor 
kennisdelingssessies tijdens ledenbijeenkomsten. 
Het bestuur heeft afgelopen boekjaar met de volgende adviseurs samengewerkt:  
Hart Advocaten, Jean Paul van Schoonhoven, Ruben van Zwieten en Vogel Compliance. 
Door het wegvallen van een ledenbijeenkomst zijn deze kosten lager uitgevallen dan 
begroot. Overige kosten komen veelal overeen met de begroting. 
 
Het saldo van de inkomsten en uitgaven heeft er voor gezorgd dat het jaar positief is 
afgesloten. 
 
De begroting voor 2019 is reeds afgelopen jaar gepresenteerd tijdens de ALV in juni. We zijn 
het jaar gestart met 80 leden, een mooi aantal en conform de gemaakte begroting. Omdat er 
in principe maar 1 maal per jaar een ALV georganiseerd wordt zal de begroting voor het 
nieuwe verenigingsjaar ruim voor aanvang beschikbaar zijn via de portal van de website. 
Een toelichting hierop zal desgewenst worden verstrekt door uw penningmeester. 
 
 
 
M.M.P.J. Receveur 
Penningmeester 
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7. Begroting 2019  
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Vooruitblik 2019 

 
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. 
 
Op een aantal MiFID II dossiers, waaronder kostentransparantie, verwachten we uitsluitsel en 
guidance van de toezichthouder. Naar aanleiding van de diepgaande onderzoeken 
verwachten we verdere duiding van de AFM inzake de Wwft. De uitkomst van de consultatie 
Nationaal Regime zal helder worden. 
 
Het bestuur zal het komende jaar haar focus verbreden naar ESMA om goed aangehaakt te 
blijven bij de Europese ontwikkeling van Wet- en Regelgeving. Tevens agendeert het bestuur 
het Klimaat als belangrijk maatschappelijk thema om verder uit te diepen wat voor een rol 
beleggingsondernemingen voor zichzelf en voor hun eindklant kunnen spelen. 
 
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. 
 
Tenslotte wil het bestuur in 2019 haar wervende activiteiten blijven professionaliseren. Opdat 
er meer ondernemingen lid worden, teneinde een sterke operationele armslag en breder 
draagvlak en een grotere daadkracht als branchevereniging te bewerkstelligen. 


