HET (WFT) PE STAPPENPLAN
Bepaal in drie stappen welk PE-examen je moet doen

De PE-periode van
1 april 2017 tot 1 april 2019

HUIDIGE PE-PERIODE

Wat is PE?
• PE staat voor Periodiek Examen
• Een PE-certificaat houdt een Wft-diploma geldig
• De huidige PE-periode duurt 2 jaar (van 1 april 2017 tot 1 april 2019)
• De volgende PE-periode duurt 3 jaar (van 1 april 2019 tot 1 april 2022)
• PE-examens toetsen kennis over actualiteiten (tot 3 jaar terug)
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PE: Hoe en wanneer?
Check het PE-stappenplan hieronder. Maak gebruik van het beroepskwalificatieschema om het juiste PE-examen te selecteren. Zorg ervoor
dat je slaagt voor 1 april 2019.

Komende PE-periode:
1 april 2019 tot 1 april 2022

Blijf op de hoogte!
Voor actuele regelgeving en veranderingen binnen de wetgeving check je
www.lindenhaeghe.nl of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

INSCHRIJVEN

PE-Stappenplan

Stap 1

Stap 2

Check je beroepskwalificaties
Eerst kijk je welke beroepskwalificatie-diploma’s
(topmodules) je in je bezit hebt. Zoek deze op in
de bovenste rij van het onderstaande schema,
het zogeheten vakbekwaamheidsbouwwerk.

Stap 3

Welk PE-examen?

Check je vrijstellingen

Vervolgens kijk je in de tweede rij van het
schema welke PE-examens je moet doen om
je Wft-diploma’s geldig te houden.

In de onderste rij van het schema staat
aangegeven welke Wft-diploma’s je met het betreffende
PE-examen geldig houdt. Kijk dit goed na: het kan zijn
dat je met één PE-certificaat meerdere beroepskwalificatie-diploma’s (zie stap 1) geldig houdt.

Vakbekwaamheidsbouwwerk
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Stap 1
Beroepskwalificatie
diploma

Basis

Consumptief
krediet

Inkomen

Schade
particulier

Schade
zakelijk

Vermogen

Hypothecair
krediet

Pensioen

Zorg

Basis

Consumptief
krediet

Inkomen

Schade
particulier

Schade
zakelijk

Vermogen

Hypothecair
krediet

Pensioen

Zorg

Basis

Consumptief
krediet

Inkomen

Schade
particulier

Schade
zakelijk

Vermogen

Hypothecair
krediet

Pensioen

Zorg

Vermogen

Vermogen

Basis

Basis

Stap 2
Welk
PE-examen?

Stap 3
Welke
Wft-diploma's
houd je hier
mee geldig

Schade
particulier

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Voorbeeld
Als je in het bezit bent van het beroepskwalificatie-diploma Wft Schade zakelijk, dan doe je
daarvoor PE-examen Schade zakelijk. Je houdt hiermee tevens de diploma’s PE Basis en PE Schade
particulier geldig. Je hoeft hiervoor dus niet nog eens apart PE-examen te doen.

Ben jij adviseur?

PE Consumptief krediet

Dan ben je naast je PE-examen verplicht om aantoonbaar
Permanent Actueel (PA) te zijn. Dit kan bijvoorbeeld met
het Lindenhaeghe PA-abonnement.

Met de beroepskwalificatie Hypothecair krediet mag jij
vanaf 1 april 2019 ook advies geven op het gebied van
Consumptief krediet. (Het behalen van het PE-certificaat
Consumptief krediet is hierdoor niet meer noodzakelijk.
Dit geldt reeds in de huidige PE-periode*)

MEER INFORMATIE OVER PA-ABONNEMENTEN

* Let op! Het betreft hier veranderende wetgeving

PE Zorg

Let op!

Het Diploma Wft Zorg, houd je geldig met de PE Zorg.
Met dit diploma mag je adviseren met betrekking tot
zorgverzekeringen, particulier en zakelijk (collectief).
Een Adviseur Schadeverzekering particulier mag ook
particulieren adviseren over zorgverzekeringen.
De Adviseur Schadeverzekering zakelijk mag bovendien
de zakelijke markt hierover informeren.

Haal jij in de periode 1 april 2017 tot 1 april 2019 een
(nieuw) initieel Wft-diploma, dan hoef jij pas in de periode 1
april 2019 tot 1 april 2022 PE-examen voor dat betreffende
diploma te doen. Hierbij geldt dat je altijd PE-examen doet
over de 'topmodule'. (Zie het voorbeeld bij stap 3.)

