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Geachte heer Hoekstra, 
 
Op 2 mei 2018 heeft ATR het Wijzigingsvoorstel “Besluit Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft” (BGfo) ter toetsing ontvangen. Het voorstel geeft invulling aan de adviezen 
van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). De Tweede Kamer is bij brief 
van 18 oktober 2017 geïnformeerd over het advies van het CDFD en het voornemen om dat advies 
te volgen. Het voorstel strekt ertoe om de voorgestelde wijzigingen in het BGfo door te voeren en 
is gericht op het beter laten aansluiten van het vakbekwaamheidsbouwwerk op de beroepspraktijk. 
Daarmee zal naar verwachting de regeldruk verminderen van de eisen die worden gesteld aan de 
vakbekwaamheid van financieel adviseurs. 

Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader: 
1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest 

aangewezen instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving 

moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

Nut en noodzaak 
De aanleiding voor de voorgestelde wijziging is dat verschillende partijen hebben verzocht om de 
module structuur zó aan te passen dat deze beter aansluit op de beroepspraktijk. Om te bepalen 
welke wijzigingen nuttig en nodig zijn heeft het CDFD een evaluatie laten uitvoeren door Ecorys. 
Een deel van de aanbevelingen uit die evaluatie neemt het CDFD over. ATR stelt vast dat nut en 
noodzaak van de voorgestelde wijziging voldoende in de toelichting zijn onderbouwd. 
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Minder belastende alternatieven 
Ecorys heeft, naast de door het CDFD overgenomen adviezen, nog vier andere mogelijkheden ter 
verbetering van het vakbekwaamheidsbouwwerk aangedragen.1 Drie van deze mogelijkheden 
zouden vermoedelijk minder belastend zijn voor de sector, maar zijn door het CDFD niet 
overgenomen. Het CDFD heeft in een eigen consultatie onderzocht wat deze mogelijkheden voor 
de adviespraktijk zouden betekenen. Op grond van die consultatie adviseert het CDFD deze vier 
aanbevelingen niet over te nemen. ATR geeft in overweging om in de nota van toelichting de 
motivatie op te nemen die ten grondslag ligt aan het niet overnemen van de andere mogelijkheden. 

Werkbaarheid 
De voorgestelde wijziging is een antwoord op de behoefte van de sector om de deskundigheids-
eisen van het vakbekwaamheidsbouwerk beter aan te laten sluiten op de adviespraktijk en de 
ontwikkelingen op de financiële markten. De evaluatie, consultatie en het overleg met de sector 
geven invulling aan de behoefte van de sector om op werkbare manier aan deze eisen te voldoen. 
Het wijzigingsvoorstel sluit naar het oordeel van ATR aan bij die werkwijze en is vanuit die optiek 
voor de financiële adviseurs goed werkbaar. 

Gevolgen regeldruk 
De Nota van toelichting vermeldt niet wat de (positieve) gevolgen zijn voor de regeldruk door de 
voorgestelde wijziging. Die gevolgen zijn niet precies te berekenen omdat de kosten voor de 
examens die als gevolg van deze wijziging niet meer behoeven te worden afgelegd, vaak deel 
uitmaken van een pakket waar ook de opleiding deel van uitmaakt. Een onbekend deel van de 
adviseurs neemt zo’n opleidingspakket af. Echter, het is naar het oordeel van het college wel 
mogelijk om schatting van de bandbreedte van de gevolgen voor de regeldruk op te stellen. 
 
Het college adviseert om een berekening van de gevolgen voor regeldruk te maken, en 
daarbij met behulp van scenario’s of bandbreedtes en deze toe te voegen aan de Nota van 
toelichting bij dit besluit. 

Dictum 
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie van 
dit voorstel: 
 
Vaststellen nadat met het adviespunt rekening is gehouden. 
 
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Hoogachtend, 
 
w.g. 

 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 

                                                      
1 Die voorstellen waren o.a.: 1) het introduceren van deel- of light modules, 2) het splitsen in opleidingsniveaus, 3) het 
aanpassen van de module structuur op ‘life-events’ en 4) uitbreiden van het onderdeel vaardigheden in de module basis. 
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