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Geen Wft-diploma? Geen inkomsten! 

Na de introductie van provisieloos adviseren is er de volgende wijziging waarvan we wakker zullen liggen: de 

nieuwe vakbekwaamheidseisen vanuit de Wft. Er komt bijvoorbeeld een aparte module Wft Inkomen en Wft 

Leven wordt Wft Vermogen. In deze modules zitten de provisieloze verzekeringen. 

Schrikken 
De adviseur die de inhoud van Wft Inkomen (www.cdfd.nl) tot zich laat doordringen, zal schrikken. Het is veel, 

breed en diep. En als de adviseur de stof niet tijdig aantoonbaar beheerst, is hij zijn vergunning (tijdelijk) kwijt. 

Dus: tijdig de schoolbanken in.  

De toetstermen zijn gericht op zowel de zakelijke klant (de werkgever en diens werknemers) als de particuliere 

klant (los of als onderdeel van een collectief contract). En niet te vergeten: ook de ondernemer. 

Doorlopende beheersadvies 
De ondernemer heeft een AOV-advies nodig, met doorlopend beheersadvies. Een gedegen financiële analyse 

van de financiële positie kunnen maken, is hierbij elementair. Wie leest de jaarrekeningen namens de klant? Maar 

dan ook op zo’n manier dat daar een goed advies over de hoogte van het verzekerd bedrag over gegeven kan 

worden? Een ander voorbeeld: het nieuwe fenomeen eigen risico dragen ZW (naast WGA). Wie is in staat om 

een werkgever met grondige en actuele kennis van de wetgeving iets zinnigs te adviseren? En dan ook nog het 

nodige te weten van schade-afwikkeling, want dat is ook een onderdeel van Wft Inkomen.  
 

Tijd zat? 
Tijd zat, zal iedereen denken. De nieuwe eisen van Wft Inkomen gaan voor de ervaren adviseur in op 1 juli 2015. 

Ervaren houdt in dat er voldaan moet zijn aan de Wft-eisen van Wft Schade, met de bijbehorende PE. Omdat het 

niveau van Wft Schade niet voldoende is, komt er een inhaalprogramma met de noodzakelijke succesvolle 

afronding voor 1 juli 2015. Als de adviseur dit niet bereikt, mag er (tijdelijk) geen AOV-advies meer worden 

gegeven! Maar ook geen beheer meer op een lopende portefeuille. Weg vergunning, weg inkomsten… En 

nogmaals, onderschat het niveau van Wft Inkomen niet! 

De nieuwe adviseurs (zonder diploma of bijgehouden PE) zullen helemaal snel moeten handelen. Zij moeten Wft 

Basis én Inkomen gehaald hebben voor 1 juli 2014! Ga er maar aan staan. Hoezo tijd zat? 

Survival of the fittest 
De kans is groot dat vele adviseurs deze drempel niet gaan slechten. Dit biedt uiteraard ook kansen. Er vallen 

klanten vrij en lopende portefeuilles moeten bediend blijven worden. De kans om u als adviseur te onderscheiden 

is groot. Maar dat betekent wel investeren. Investeren in kennis en vaardigheden. De markt is groot en de vraag 

naar een goed advies nog groter! Loon naar adviseren…! 

 
Zie ook Enkwest Online artikelen en www.adviseursplaza.nl 


