Regeling tarief centrale examenbank Wft 2022
Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling van het tarief voor de Wft-examens vanaf 1
april 2022 (Regeling tarief centrale examenbank Wft 2022)

Beantwoording IAK-vragen
1. Wat is de aanleiding?
De nieuwe legestarieven moeten voor de nieuwe Permanente Educatie – periode (PE-periode) voor
de vakbekwaamheid van financieel adviseurs worden vastgesteld door de Minister van Financiën.
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) en Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) construeren de Wft-examens om de vakbekwaamheid van een financieel adviseur vast te
stellen. DUO is daarbij verantwoordelijk voor het functionele en technische beheer van de centrale
examenbank, en het CDFD is verantwoordelijk voor het inhoudelijke beheer. Het CDFD en DUO
ontvangen daarvoor een vergoeding van het ministerie van Financiën. Deze uitvoeringskosten
worden deels gedekt met leges. De Wft-examens worden via een centrale examenbank online ter
beschikking gesteld aan de exameninstituten. Exameninstituten moeten per Wft-examen leges
betalen, waarbij het uitgangspunt is dat het stelsel over de jaren heen in zijn geheel
kostendekkend is. De belangrijkste kostenposten die de leges moeten dekken omvatten de
uitgaven inzake de examensoftware, de ontwikkeling en het onderhoud van de examenvragen en
de uitvoering door DUO.
2. Wie zijn betrokken?
De kosten van het CDFD worden grotendeels gefinancierd met de leges. CDFD en DUO ontvangen
de leges van de exameninstituten. De exameninstituten berekenen de legestarieven door in hun
prijzen voor het afnemen van Wft-examens aan financieel adviseurs. De legestarieven zijn relevant
voor het CDFD, DUO, de financieel adviseurs en voor de exameninstituten.
3. Wat is het probleem?
Het legestarief voor de huidige PE-periode is voor de volgende PE-periode te laag, omdat de
uitvoeringskosten zijn gestegen en minder examens zijn afgelegd dan was verwacht. Er vanuit
gaande dat het aantal Wft-examens zich in de derde PE-periode zal herstellen tot het niveau
voorafgaande aan de coronapandemie, is de verwachting dat de centrale Wft-examinering met een
legestarief van € 70,– per afgelegd examen kostendekkend is. Verder blijken de uitvoeringskosten
voor de bijzondere examens lager te zijn uitgevallen dan verwacht, waardoor de tarieven voor de
bijzondere examens kunnen worden verlaagd Op 1 april 2022 start de nieuwe PE-periode. Voor
deze periode moeten nieuwe legestarieven worden vastgesteld.
4. Wat is het doel?
Het vaststellen van een kostendekkend legestarief voor de nieuwe PE-periode. Het uitgangspunt is
dat de uitgaven voor de centrale examinering moeten worden gedekt met de inkomsten uit de
leges.. Met het vaststellen van een legestarief van €70,- is de verwachting dat dit doel wordt
gerealiseerd.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het is van belang dat medewerkers van financiëledienstverleners die inhoudelijk klantcontact
hebben over de benodigde vakbekwaamheid beschikken om hun klanten van goed financieel
advies te kunnen voorzien. Dit is ook vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Om
deze vakbekwaamheid te waarborgen is gekozen voor een systeem van examinering met een
duidelijke rol voor het CDFD, DUO en de exameninstituten. Het CDFD en DUO waarborgen de
inhoudelijke eisen aan de Wft-examens. De exameninstituten betalen leges voor het gebruik van
deze WFt-examens.

6. Wat is het beste instrument?
Voor het heffen van leges is een wettelijke basis nodig. Deze basis staat in artikel 4:9, vijfde lid
van de Wet op het financieel toezicht. De hoogte van de leges wordt op grond van artikel 11k,
derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen bij regeling van de Minister
van Financiën vastgesteld. Voor het vaststellen van de legestarieven voor de volgende PE-periode
is daarom een nieuwe ministeriële regeling vereist.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De exameninstituten krijgen te maken met een verhoging van het legestarief voor een regulier
examen en een verlaging van het leges tarief voor een bijzonder examen. Gelet op dat er meer
reguliere dan bijzondere examens afgenomen worden, zal het per saldo om een kostenstijging
voor de exameninstituten gaan. Het kan zijn dat financieel adviseurs hier (indirect) mee
geconfronteerd zullen worden, indien de exameninstituten de prijzen doorrekenen in het
examengeld dat zij van een financieel adviseur vragen. De wijziging van de regeling heeft geen
impact op de overheid en het milieu.

