REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE

Begripsomschrijving
Artikel 1
In dit Reglement wordt verstaan onder:
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur.
Erkend Financieel Adviseur
De natuurlijke persoon, die door de Stichting Erkend
Hypotheekadviseur in het door haar gehouden Register
van Erkend Financieel Adviseurs is ingeschreven.
PE
Permanente Educatie tot het onderhouden van kennis,
vaardigheden en competenties op het vakgebied van
financieel advies.
Wft PE
De wettelijke PE vastgesteld door de minister van
Financiën (Wft PE Adviseur Hypothecair krediet en
Adviseur Consumptief krediet)
PE-periode
De periode waarin het programma van de Permanente
Educatie van die periode kan worden gevolgd.
Register
Het Register van Erkend Financieel Adviseurs bijgehouden
door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur
Stichting
De Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
Doelstelling Permanente Educatie
Artikel 2
Doelstelling van de PE is het behouden en uitbouwen van
een adequaat niveau van kennis, vaardigheden en
competenties op het vakgebied van financieel advies en
het bijhouden van ontwikkelingen op dit vakgebied, ten
behoeve van een verantwoorde beroepsuitoefening.
PE heeft mede ten doel de Erkend Financieel Adviseur te
stimuleren tot verdere verrijking en verdieping van zijn
kennis en vaardigheden op het gebied van financieel
advies.
Verplichting tot Permanente Educatie
Artikel 3
1. De Erkend Financieel Adviseur is gehouden te voldoen aan de door de Stichting
vastgestelde PE (PE-verplichting) alsook aan de wettelijke PE-verplichting op
grond van de Wft om zijn door de SEH voorgeschreven Wft-diploma’s geldig te
houden.
2. Voor de Erkend Financieel Adviseur die in het Register wordt ingeschreven,
begint de verplichting tot deelname aan PE met ingang van de PE-periode
volgend op die waarin hij is ingeschreven.
3. De Stichting kan aan een Erkend Financieel Adviseur op diens
schriftelijk en met redenen omklede verzoek, in geval van buitengewone
omstandigheden, zulks ter uitsluitende beoordeling van het Bestuur, geheel of
gedeeltelijk vrijstelling verlenen van de verplichting tot PE.
4. Een vrijstelling wordt uitsluitend schriftelijk toegekend en is één PE-periode
geldig.

Erkende onderwijsactiviteiten
Artikel 4
1. Om aan de PE-verplichting te voldoen, dient te worden
deelgenomen aan een onderwijsactiviteit die is vermeld
op de website van de Stichting.
2. Alvorens aan een onderwijsactiviteit deel te nemen met
het doel te voldoen aan de PE-verplichting, dient de
Erkend Financieel Adviseur er zich van te overtuigen, dat
die is vermeld op de website van de Stichting
3. Een onderwijsactiviteit die niet is vermeld op de website
van de Stichting, kan nimmer leiden tot het voldoen aan
de PE-verplichting.
4. Onder een onderwijsactiviteit die voldoet als PEverplichting kan mede worden verstaan het optreden als
docent, inleider, cursusleider, cursusontwikkelaar en
dergelijke bij de onder 4.1 genoemde activiteiten en
overige door de Stichting aan te wijzen gelijkstellingen
5. De Stichting bepaalt of onder 4.4 geschaarde activiteiten
worden erkend als onderwijsactiviteit.
Aansprakelijkheid
Artikel 5

Registratie van PE
Artikel 6

Sanctiebepalingen
Artikel 7

Slotbepaling
Artikel 8

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
fouten of nalatigheden van onderwijsactiviteiten
organiserende instellingen.
1. De registratie van de PE geschiedt door de
opleidingsorganisatie. De deelnemerslijsten worden door
de opleidingsorganisatie op verzoek aan de Stichting ter
beschikking gesteld.
2. In het geval gebruik gemaakt wordt van de in artikel 4.4
genoemde onderwijsactiviteiten, dient de Erkend
Financieel Adviseur dit zelf vooraf aan de Stichting te
melden onder gelijktijdige overlegging van, naar het
oordeel van de Stichting, voldoende schriftelijke bewijzen.
De Erkend Financieel Adviseur die op de laatste dag van
de PE-periode niet aan zijn PE-verplichting heeft voldaan,
zal uit het register worden verwijderd, tenzij de Stichting
anders beslist. De uit het Register verwijderde
hypotheekadviseur kan deze verwijdering ter beoordeling
aan het Bestuur voorleggen.
In die gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist
het Bestuur.

Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur op 1 mei 2014.

