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Registeropleiding Financieel Recht  
(Certified Specialist Financial Law) 
 
1. Inleiding en achtergrond 
Het vakgebied financieel recht is complex, actueel, dynamisch en impactvol.  
 
Complex 
‘Complex’ omdat het vakgebied niet alleen wordt gevormd door het holistische en compacte 
financieel toezichtrecht, maar ook door het privaatrechtelijke financieel recht, Europees en 
internationaal recht en heeft verder raakvlakken met algemene wettelijke regelingen zoals 
het Ondernemingsrecht (Boek 2 Burgerlijk Wetboek), de Algemene wet bestuursrecht, de 
Wet oneerlijke handelspraktijken, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), 
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de Mediawet en de Wet op de economische 
delicten. Gezien die raakvlakken zullen ook deze wetten voor zover relevant behandeld 
dienen te worden in een opleiding financieel recht. 
 
Actueel en dynamisch 
We hebben te maken met veel nieuwe met name Europese regels op het terrein van: 
- verduurzaming 
- digitalisering 
- uitbesteding 
- bestrijden financieel-economische criminaliteit. 
 
Impactvol 
En uit dien hoofde is het vakgebied ook impactvol omdat bijvoorbeeld het niet of foutief 
inregelen van de vele en complexe normen een grote impact heeft op een financiële 
onderneming zoals een bank of verzekeraar, maar ook op andere terreinen van de 
maatschappij. 
 
Afbakening  
Het vakgebied financieel recht omvat die categorie van regelgeving die specifiek is gericht op 
financiële ondernemingen en markten en tot doel heeft bepaalde gevolgen op die markt te 
bewerkstelligen. Politieke onvrede met de mogelijke uitkomsten van het ongereguleerde 
marktproces leidt tot deze regelgeving. Het vakgebied financieel recht wordt door deze 
categorie van regelgeving bepaald en daarmee onderscheidt dit vakgebied zich bijvoorbeeld 
van het vakgebied fiscaal recht. Hier hebben we te maken met regelgeving die niet specifiek 
is gericht op financiële ondernemingen en markten maar die daar wel gevolgen voor heeft. 
Denk bij deze laatste categorie naast de fiscale regelgeving, ook aan het zekerhedenrecht, 
verbintenissenrecht en faillissementrecht.  
 
Integrale benadering 
Slechts enkelen voelen zich thuis in het financieel recht. Juristen, advocaten, adviseurs, 
beleidsmedewerkers, rechters, compliance officers, gespecialiseerde accountants en 
toezichthouders hebben grote moeite juist gezien die complexiteit en dynamiek om 
zelfstandig hun weg hierin te vinden. Vaak hebben zij een focus op deelgebieden van het 
financieel recht terwijl juist een integrale benadering nodig is. Ook voor hen geldt: onbekend 
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maakt onbemind. Weliswaar zijn er ook verschillende postacademische financieel recht 
opleidingen maar die richten zich meestal (uitsluitend) op de normen van het deelgebied 
kapitaal- of effectenmarkten en niet of nauwelijks op de normen die nu juist van groot belang 
zijn voor banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en financieel dienstverleners. 
Door de scherpe focus op het traditionele effectenrecht en de problematiek in de publieke 
kapitaalmarkten, is er verhoudingsgewijs weinig aandacht voor de integrale relatie tussen 
financiële ondernemingen en hun particuliere en zakelijke cliënten. Bovendien is er sprake 
van een eenzijdige product-oriëntatie bij deze opleidingen waar de aandacht vooral uitgaat 
naar beleggings- en investeringsproducten. Andere producten, bijvoorbeeld verzekeringen, 
hypothecair krediet, spaarproducten, betalingsverkeer komen in deze opleidingen 
onvoldoende aan bod.  
 
“Intern gerichte” institutionele toezichtkader 
Een andere consequentie van de eenzijdige oriëntatie van veel van de postacademische 
opleidingen op een beperkt onderdeel van de financiële markten is dat er onvoldoende 
aandacht wordt gegeven aan aspecten van het “intern gerichte” institutionele toezichtkader. 
Good governance, degelijk en objectief risk management en een goed product approval 
process zijn onderwerpen die aan belang winnen en steeds sterker zijn gereguleerd. Een 
goed gestructureerde opleiding waarin integraal aandacht wordt gegeven aan de samenhang 
tussen regelgeving enerzijds en deze onderwerpen anderzijds ontbreekt in Nederland. Veelal 
wordt bij andere opleidingen voor compliance officers, risk managers en vergelijkbare 
functionarissen aandacht gegeven aan de bedrijfskundige- en organisatorische kant van 
deze materie, maar een diepgaande oriëntatie op het wettelijk toetsingskader ontbreekt 
veelal.    
 
Praktijk 
Verder is de ervaring dat veel postacademische opleidingen financieel recht niet-diepgaand 
zijn in de zin dat vragen uit de praktijk onvoldoende worden behandeld.  
 
Opleidingsvraag 
Er is dan ook grote behoefte aan een integrale-, actuele-, diepgaande- en praktijkgerichte 
postacademische opleiding bestemd voor juristen, economen, bedrijfskundigen, advocaten, 
adviseurs, beleidsmedewerkers, rechters, compliance officers, gespecialiseerde accountants 
en toezichthouders op basis waarvan zij zich bekwamen en zelfstandig hun weg weten te 
vinden in het financieel recht geplaatst in een breder perspectief. 
 
In Wft termen dient de aandacht van een dergelijke postacademische opleiding zich dus 
vooral te richten op de prudentiele- , integriteits- , goed bestuur- en gedragsnormen die 
gelden voor financiële ondernemingen zoals normen op het terrein van: 

 
- de bedrijfsvoering; 
- de risicobeheersing; 
- de markt- , medewerkers- en klantintegriteit;  
- de bestuurdersgeschiktheid;  
- het klantbelang centraal;  
- de zorgvuldige dienstverlening.  

 
Deze onderwerpen zouden moeten worden geplaatst in het brede kader van het integrale 
productpallet dat door financiële ondernemingen wordt aangeboden: 
 

- het verzorgen van het betalingsverkeer;  
- het verlenen van en bemiddelen bij krediet;  
- het aantrekken van spaargelden; 
- het aanbieden van en bemiddelen in verzekeringen; en  
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- het verlenen van beleggingsdiensten.  
 
Adviesraad Financieel Recht 
Tegen deze achtergrond is mei 2012 door het Nederlands Instituut voor het Bank- , 
Verzekerings- en Effectenbedrijf (NIBE-SVV) een Adviesraad Financieel Recht 
samengesteld om te adviseren onder andere over de vraagstukken en inhoud van een 
dergelijke postacademische opleiding.  
 
De Adviesraad is voor het eerst bijeen gekomen op vrijdag 22 juni 2012 en is gepositioneerd 
als een raad die de Universiteit van Amsterdam (UvA) adviseert over de onderzoeksthema’s 
en over de postacademische programma’s. 
 
De Adviesraad Financieel Recht vormt een afspiegeling van de belangrijkste (markt)partijen 
uit de financiële sector en is breed samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers 
werkzaam voor: 

- banken; 
- verzekeraars; 
- onderlinge waarborgmaatschappijen; 
- financieringsondernemingen; 
- beleggingsondernemingen; 
- de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB); 
- het Verbond van Verzekeraars (VvV);  
- het ministerie van Financiën (MinFin); 
- de Rechtbank Rotterdam; 
- De Nederlandsche Bank (DNB); 
- de Autoriteit Financiële Markten (AFM); 
- het Dutch Securities Institute (DSI); 
- het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID); 
- de Stichting toetsing verzekeraars (Stv); 
- het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).  

 
In de Adviesraad zijn verder vertegenwoordigd de diverse disciplines zoals  

- de financiële dienstverlening zowel consumptieve en hypothecaire kredietverlening 
als leven- en schadeverzekeringen; 

- de beleggingsdienstverlening; 
- algemeen; en  
- prudentieel.    

 
Op de website van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen – de Academie die deze 
registeropleiding verzorgt - treft u de leden van de Adviesraad aan.  
 
Gezamenlijke ambitie 
De opgave waarvoor NIBE-SVV, UvA en de Adviesraad Financieel Recht zich gezamenlijk 
zien gesteld is de doelgroep van juristen, economen, bedrijfskundigen, advocaten, adviseurs, 
toezichthouders, compliance officers, rechters, gespecialiseerde accountants en 
beleidsmedewerkers (hierna kortweg: de doelgroep) zodanig op te leiden dat hij zich verder 
bekwaamt en in staat is zelfstandig zijn weg te vinden in dit specialistische financieel 
rechtsgebied. 
 
Centrale vraag is: Hoe kan de doelgroep vertrouwd worden gemaakt met het financieel 
recht? Hoe krijgt men met andere woorden de doelgroep zover dat hij bijvoorbeeld de Wft als 
goede leidraad gaat beschouwen? Hoe krijgt men de doelgroep zover dat hij niet direct 
afdaalt naar een beleidsregel of Wft nieuwsbrief maar redeneert vanuit de kaderwet en ook 
gevoel krijgt voor deze materie? Hoe krijgt men de doelgroep zover dat hij in staat is een 
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duurzame helikopterview te ontwikkelen om innovaties in de financiële sector en 
veranderingen in de verhoudingen tussen marktpartijen te kunnen beantwoorden met een 
praktisch georiënteerde vaardigheid. 
 
Alleen het volgen van een kortlopend programma financieel recht lijkt daarvoor onvoldoende. 
Alleen het volgen van een college maakt niet dat de doelgroep de weerbarstige materie van 
het financieel recht zich eigen maakt.  
Achtergrond 
De UvA biedt aan samen met NIBE-SVV sinds najaar 2011 diverse postacademische 
kortlopende programma’s financieel recht. De initiatiefnemer tevens docent van een aantal 
programmaonderdelen is Prof. dr. C.E. du Perron (toenmalige decaan Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam (UvA) en thans raadsheer bij de Hoge Raad). 
Prof. dr. R.J. Schotsman (lid MT NIBE-SVV) is de kerndocent tevens inhoudelijke coördinator 
van de programma’s.  
 
De programma’s mogen zich al vanaf het begin dat die zijn aangeboden in een grote 
belangstelling verheugen wat ook heeft geresulteerd in diverse incompany of consortium 
verzoeken om in te zoomen op specifieke Wft vraagstukken. 
 
De kortlopende programma’s voldoen aan een behoefte van de doelgroep om zich te 
oriënteren op dit vakgebied en hebben ook een signalerende functie. Deze opleidingen zijn 
geëvalueerd en als ‘goed’ beoordeeld. Aanpassingen waren wel nodig om te voorkomen dat 
gezien de casuïstiek die sommige deelnemers tijdens de programma’s inbrachten te snel of 
te vaak de diepte in werd gegaan waardoor de oriënterende en signalerende functie van de 
opleiding in de knel zou kunnen komen. Een kortlopend 1 of 2 daags programma is een 
geschikte vorm om deelnemers kennis te laten maken met het vakgebied, de breedte van 
het vakgebied te belichten en dwarsverbanden te leggen en/of om kennis up to date te 
houden, maar niet een geschikte vorm voor een inhoudelijke verdieping van een 
deelonderwerp.  
 
Uit de evaluaties van de kortlopende programma’s blijkt verder dat de doelgroep zich wel wil 
specialiseren en bekwamen in financieel recht vraagstukken. Een kortlopend programma 
leent zich daar echter niet voor. De behoefte aan professionalisering kan eerder voldaan 
worden met een langlopend intensief en prestigieuze Master of Registeropleiding. Voordeel 
van een Master of Registeropleiding boven een kortlopend programma is namelijk dat 
gebruik gemaakt kan worden van verschillende werkvormen zoals voor- en tijdens 
opdrachten, interactie, feedback, meerdere (gast)docenten, mondelinge examens zodat de 
deelnemer zelfstandig zijn weg kan vinden in het financieel recht.  
 
Registeropleiding 
Wij verwachten dat de gezamenlijke ambitie gerealiseerd kan worden met behulp van de 
Registeropleiding Financieel Recht die op advies van de Adviesraad financieel recht 28 
oktober 2013 van start is gegaan. De eerste groep deelnemers studeerde af in juni 2014. De 
eerste groep bestaat uit deelnemers werkzaam voor Achmea, AEGON, Allianz, Delta Lloyd, 
DNB, ING, KiFID, NLFI, en SNS Bank.  
 
Inmiddels zijn ca. 70 deelnemers afgestudeerd als financieel recht deskundige. Op de site 
van de Academie treft u het register van afgestudeerden aan. Zie Register Certified 
Specialist Financial Law - UvA Academie voor Bank en Verzekeringen - Universiteit van 
Amsterdam. 
 
Voordeel van een Registeropleiding boven een specialistische Masteropleiding is dat niet 
een langdurig traject van 1500-1800 uur (60 ECTS) gevolgd hoeft te worden maar op 
efficiënte wijze een op maat opleiding kan worden ontwikkeld gelet op de praktijk en 

https://abv.uva.nl/registers/register-csfl/register-csfl-kopie.html
https://abv.uva.nl/registers/register-csfl/register-csfl-kopie.html
https://abv.uva.nl/registers/register-csfl/register-csfl-kopie.html


Registeropleiding Financieel Recht 2022-2023                                                             

 

 

5 
April 2022 

problematiek van de doelgroep terwijl de doelgroep toch over een titel beschikt namelijk de 
Registertitel Specialist Financieel Recht of Certified Specialist Financial Law. 
Een Registeropleiding wordt bovendien vaak gezien als een opstap naar een 
postacademische Executive Master.  
 
Schematisch is de samenhang tussen de drie type postacademische opleidingen als volgt 
weer te geven: 
 
 
 

Type postacademische 
opleiding 

Opbrengst 

Kortlopend programma 
 

Signalerend/ oriënterend 

Registeropleiding 
 

Bekwamen/ zelfstandig weg weten te vinden  
Ontwikkelen all round bestendige beheersing van de 
materie 
 

Executive Master Specialiseren 
 

 
In Nederland kennen we op diverse terreinen postacademische Registeropleidingen zoals de 
Register Bedrijfskundige (IBO); Register Business Valuator (EUR/ RSM); Certified Pension 
Lawyer (VU); en de Register Beleggingsanalist (VBA).  
 
Toegevoegde waarde 
De Registeropleiding Financieel Recht die wij hebben ontwikkeld is uniek niet alleen in:  

- de opzet met een Registertitel; 
- de inhoud gelet op de hiervoor besproken integrale benadering met ruime aandacht 

voor alle financiële diensten en producten en voor het intern gerichte institutioneel 
toezichtkader en de behandeling van actuele vragen uit de praktijk;  

 
maar ook uniek gezien:  

- de erkenning van de financieel recht specialist als volwaardige professie (zie hierna 
paragraaf 2); 

 
en verder onderscheidend in 

- de didactiek: de deelnemer kijkt eerst naar zijn eigen werksituatie en behandelt zijn 
financieel recht vraagstukken met de aangereikte toelichting en het commentaar van 
de docent, waarbij het de bedoeling is dat de deelnemer tot nieuwe inzichten komt 
die hij in zijn eigen praktijk direct kan toepassen (meer hierover in paragraaf 9);  

- de doelgroep: ook niet-juristen kunnen tot de opleiding worden toegelaten (zie 
paragraaf 2); 

- de samenstelling van de deelnemersgroep per opleiding/ leergang: de bedoeling is 
voldoende diversiteit zodat de deelnemers ook van elkaars ervaringen en 
invalshoeken kunnen leren en per groep/ leergang uit te nodigen deelnemers 
werkzaam voor o.a. banken, verzekeraars, financieringsondernemingen, 
beleggingsondernemingen, Ministerie van Financiën, Rechtbank, KiFID, 
toezichthouders, advocatuur/ compliance kantoren/ consultancy en 
brancheorganisaties.   

 
Voorzover ons bekend zijn er in Nederland Registeropleidingen noch Executive 
Masteropleidingen financieel recht. Wel biedt op dit postacademisch niveau de Grotius 
Academie de opleiding Effectenrecht aan (hierna kortweg: Grotius effectenopleiding 
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genoemd). Deze opleiding richt zich alleen op het effectenrecht en bestrijkt dus niet 
belangrijke andere terreinen van het financieel recht zoals consumentenrecht, 
verzekeringen, kredieten en internationale verhoudingen. Bovendien is de Grotius 
effectenopleiding geen Registeropleiding en ook geen Executive Master.  Toch hebben we 
de Grotius effectenopleiding meegenomen in het hierna volgend overzicht (zie paragraaf 14) 
om een vergelijking mogelijk te maken met deze prestigieuze opleiding. Verder hebben we in 
het overzicht meegenomen de leergang pensioenrecht van de VU die wel wordt afgesloten 
met een Registertitel, te weten de Certified Pension Lawyer/ Specialist (VU) (hierna kortweg 
VU pensioenopleiding genoemd). 
Hier willen we nog wijzen op reguliere Masteropleidingen zoals de UvA Master 
Verzekeringskunde en Masteropleidingen Financieel recht maar die hebben vooral een 
bedrijfskundige en multidisciplinaire insteek respectievelijk oriënterend karakter voor 
rechtenstudenten in de masterfase en zijn ook geen Executive Master maar een reguliere 
Master die openstaat voor een brede doelgroep van HBO/ WO afgestudeerden zonder 
praktijkervaring. Ook de Masteropleidingen financieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden 
en Erasmus Universiteit Rotterdam zijn reguliere Masters dus niet bestemd voor de 
doelgroep van juristen, advocaten, compliance officers, rechters, accountants, adviseurs, 
toezichthouders en beleidsmedewerkers met enige jaren relevante werkervaring en een 
basiskennis van het financieel recht waar wij ons op richten. 
 
Vergelijking tussen Registeropleiding Financieel Recht en Grotius Effectenopleiding 
Hierna treft u aan de overeenkomsten en verschillen en toegevoegde waarde van de 
Registeropleiding ten opzichte van de Grotius Effectenopleiding. 
 
De Registeropleiding Financieel Recht is een postacademische opleiding: 
 
- bestemd voor diegenen die zich willen bekwamen in het financieel rechtsgebied en 
zelfstandig financieel rechtsvraagstukken willen behandelen en daarmee qua niveau (en ook 
prijs) vergelijkbaar met Grotius; 
 
- is ontstaan vanuit de behoefte van de financiële sector aan een brede financieel recht 
deskundige werkzaam voor een bank of verzekeraar en niet ontstaan zoals Grotius uit de 
behoefte van de advocatuur om zich op de vierkante millimeter te specialiseren; 
 
- gericht op de totale klantrelatie (effecten, kredieten, betalen, sparen en verzekeringen) en 
op de bedrijfsvoering en goed bestuur van een financiële onderneming en daarmee qua 
inhoud breder dan Grotius want niet beperkt tot effecten; 
 
- met een diverse groep deelnemers zodat men leert ook van elkaar: groepen zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers werkzaam voor grote banken, verzekeraars, 
toezichthouders DNB en de AFM, Ministerie van Financiën, KiFID, advocatenkantoren en is 
daarmee ten opzichte van Grotius qua samenstelling van de deelnemersgroep diverser; 
 
- waarbij een deelnemer ook 1 of meerdere modules kan volgen en tzt meerdere modules 
om de registertitel te krijgen: de beoordeling die een deelnemer voor een module krijgt blijft 
staan en daarmee is de Registeropleiding qua opzet flexibeler dan Grotius;  
 
- met veel aandacht voor implementatievraagstukken van financiële ondernemingen (ook in 
het huiswerk waarbij we dichtbij de situatie van de deelnemers willen blijven) en is daarmee 
ook gelet op de kerndocenten die afkomstig zijn uit de financiële sector qua inhoud 
praktischer dan Grotius; en 
 
- wordt afgesloten met de registertitel die gelet op de positionering waaronder de Adviesraad 
financieel recht civiel effect kan opleveren; Grotius daarentegen wordt niet afgesloten met de 
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registertitel. 
 
Contouren Registeropleiding 
Gelet op het voorafgaande treft u in deze notitie aan de contouren van de Registeropleiding 
Financieel Recht.  
 
Achtereenvolgens schenken wij aandacht aan: 

- (2) doelgroep en professie; 
- (3) opbrengst; 
- (4) positionering en toelating; 
- (5) coördinator en docenten; 
- (6) uitgangspunten  

(6.1) kennis, inzicht en toepassing 
(6.2) samenhang 

- (7) huiswerk, cum laude, diploma(vereisten), en Registertitel(vereisten)  
(7.1) huiswerk 
(7.2) verlening van de kwalificatie cum laude 
(7.3) beoordeling huiswerk 
(7.4) diploma (vereisten) 
(7.5) Reglement 
(7.6) Registertitel (vereisten) 
(7.7) PE 

- (8) modules en bijeenkomsten; 
- (9) didactisch concept 

(9.1) integrale benadering 
(9.2) voor- en tijdens opdrachten 
(9.3) handleiding  
(9.4) wat wordt van de deelnemer verwacht 
(9.5) wat wordt van de docent verwacht 
(9.6) studiegroep 
(9.7) feedback en beoordeling 
(9.8) casuïstiek 
(9.9) afrondend werkstuk 

- (10) studieduur en belasting; 
- (11) groepsgrootte; en 
- (12) PE punten 

 
van de Registeropleiding Financieel Recht (hierna kortweg: ‘Registeropleiding’ genoemd) en 
maken wij tenslotte: 
 

- (13) een vergelijking met de Grotius effectenopleiding en de VU 
Registeropleiding Pensioenrecht 

 
Deze notitie wordt afgesloten met zes bijlagen: 
 
Bijlagen: 
1. Reglement Registeropleiding Financieel Recht 
2. Lijst van huiswerkopdrachten 
3. Onderwerpen voor het intake gesprek 
4. Docentenlijst 
5. uitwerking mondeling examen 
 
 
2. Doelgroep 
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De Registeropleiding is bestemd voor juristen, economen, bedrijfskundigen, advocaten, 
adviseurs, toezichthouders, compliance officers, rechters, gespecialiseerde accountants en 
beleidsmedewerkers die enige jaren werkzaam zijn in de rechtspraktijk en gedegen 
basiskennis van het financieel recht hebben en zich willen specialiseren in het financieel 
recht. Hiermee is de opleiding geschikt voor personen werkzaam bij banken, 
verzekeringsmaatschappijen, financieringsondernemingen, beleggingsondernemingen, 
toezichthouders, ministerie van Financiën, rechtbank, brancheorganisaties, 
erkenningsregelingen, Geschilleninstanties, consultancyorganisaties, compliance 
organisaties, en accountantskantoren. Ook is de opleiding interessant voor 
productmanagers, customer journey experts, risk officers en data analisten die in hun praktijk 
te maken hebben met de implementatie van wet- en regelgeving bijvoorbeeld bij het 
implementeren van nieuwe wetgeving op het terrein van duurzaamheid, digitalisering en 
bestrijden financieel-economische criminaliteit, het goedkeuren van producten of diensten, 
de juiste uitvoer van zorgplicht of bij het bepalen van de vakbekwaamheidseisen.  
 
3. Opbrengst 
Hoofddoelstelling 
De Registeropleiding beoogt de doelgroep vertrouwd te maken met het financieel recht zodat 
hij zelfstandig zijn weg weet te vinden in dit rechtsgebied en in staat is voor zijn organisatie/ 
werksituatie zelfstandig financieel recht vraagstukken te behandelen.   
 
Afgeleide doelstellingen 
De Registeropleiding beoogt de doelgroep zodanig op te leiden dat hij: 

- in staat is de samenhang in de verschillende gebieden van het financieel recht te 
zien; en 

- het vermogen ontwikkelt om te kunnen anticiperen op wetgevingstendensen. 
 
4. Positionering en toelating 
Positionering 
De Registeropleiding is een postacademische opleiding verzorgd aan de Universiteit van 
Amsterdam en het NIBE-SVV inhoudelijk geadviseerd door een door NIBE-SVV 
samengestelde Adviesraad Financieel Recht bestaande uit vertegenwoordigers werkzaam 
voor: 

- grote en middelgrote banken,  
- buitenlandse banken,  
- financieringsondernemingen,  
- verzekeraars,  
- onderlinge waarborgmaatschappijen; en  
- beleggingsondernemingen;  

 
en daarnaast werkzaam voor de brancheorganisaties:  

- Nederlandse Vereniging van Banken (NVB),  
- het Verbond van Verzekeraars (VvV),  

 
voor:  

- het ministerie van Financiën (MinFin),  
- de rechterlijke macht (Rechtbank Rotterdam),  
- de toezichthouders DNB en de AFM;   

 
voor: 

- het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID); 
 

voor de erkenningsregelingen: 
- Dutch Securities Institute (DSI),  
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- Stichting toetsing verzekeraars (Stv);  
 

en werkzaam voor: 
- het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)  
 

De Adviesraad vormt een onmisbaar onderdeel van de Registeropleiding omdat het de 
bedoeling is het accent te leggen op praktische vraagstukken waarmee financiële 
ondernemingen te maken hebben bij het implementeren van wet- en regelgeving en 
compliance procedures. Dat accent op praktische (implementatie) vraagstukken bij aan 
toezicht onderworpen financiële ondernemingen, vormt immers een belangrijke toegevoegde 
waarde van deze opleiding. Idealiter wordt deze opleiding ook gebruikt om door interactie 
tussen deelnemers de ontwikkeling van ‘best practices’ te bevorderen zodat deelnemers ook 
een reële kans krijgen om vraagstukken van de eigen organisatie in de opleiding in te 
brengen als relevante case studies en praktijkervaring. 
 
UvA en NIBE-SVV  
NIBE-SVV is bereid gevonden de inhoud van de Registeropleiding te coördineren. 
 
Het UvA diploma van de Registeropleiding wordt verstrekt door de UvA en NIBE-SVV op 
basis van een gezamenlijk examenreglement (zie bijlage 2). Ook het register van 
gecertificeerde financieel recht specialisten (zie paragraaf 7) is een gezamenlijk initiatief van 
UvA en NIBE-SVV. 
 
Toelating 
Kandidaat-deelnemers worden onderworpen aan een selectie voordat toelating tot de 
opleiding wordt bevestigd. Daardoor wordt homogeniteit in het niveau van de 
deelnemerspopulatie bevorderd.  
 
Kandidaten worden geselecteerd met een afgeronde WO opleiding (bij voorkeur een 
voltooide Rechtenstudie) of relevante HBO opleiding (met WO werk- en denkniveau) en met 
een aantal jaren relevante werkervaring en/of aantoonbare basiskennis van het financieel 
recht.  
 
De Registeropleiding richt zich op deelnemers met relevante praktijkervaring die een 
langdurige verbintenis aangaan met de UvA en NIBE-SVV en zich committeren aan de bij 
een diepgaande opleiding horende studiebelasting. Ook van de werkgevers wordt een 
inspanning verwacht. Immers, de leerdoelstellingen kunnen alleen worden bereikt indien zo 
min mogelijk absentie van deelnemers bestaat en deelnemers ook een reële inspanning 
kunnen leveren aan het volgen van de opleiding. Daardoor zal er logischerwijs in het 
werkverband ruimte moeten worden gecreëerd om deze ontwikkelingsdoelstelling te kunnen 
bereiken. 
 
5. Coördinator, docenten en programmamanager 
Algemeen 
De Registeropleiding heeft een hoog niveau. Ook in de selectie van docenten komt dit tot 
uitdrukking. De Registeropleiding beschikt verder over een coördinator en een 
programmamanager. 
 
Docenten 
Docenten van de Registeropleiding zijn:  

- werkzaam voor resp. verbonden aan een universiteit, financiële onderneming, 
Europese commissie, ministerie, toezichthouder, rechterlijke macht, KiFID, 
consumentenorganisatie en/of brancheorganisatie; 

- in staat diepgaande vragen uit de praktijk te beantwoorden; 
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- in staat over hun eigen bedrijfsbelang 'heen te kijken'; 
- oplossingsgericht; en 
- beschikken over een actueel kennisnetwerk. 

 
Docenten van de opleiding zijn dus diegenen die jarenlange ervaring hebben met financieel 
recht vraagstukken in de praktijk of wetenschap. 
 
Docenten worden in overleg met de Adviesraad geselecteerd.  
 
Coördinator 
Prof. dr. Rob Schotsman (hoogleraar UvA Bank- en Verzekeringsleer, directeur UvA 
Academie voor Bank en Verzekeringen en lid MT NIBE-SVV) ) is de coördinator of 
kerndocent van de Registeropleiding en wordt daarbij ondersteund door het NIBE-SVV/ 
NCOI programmamanagement. 
 
De coördinator van de Registeropleiding: 

- ontwikkelt de opzet, inhoud en handleiding van de Registeropleiding en modules;  
- stelt het docentenkorps en de Adviesraad Financieel Recht samen; 
- is voorzitter van de Adviesraad Financieel Recht en onderhoudt de contacten; 
- bewaakt de procedures en de rode draad van de Registeropleiding; 
- voert de toelatingsgesprekken met de deelnemers;  
- doceert onderdelen van de Registeropleiding; 
- is voor de deelnemers het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen; en 
- evalueert de Registeropleiding met de programmamanager. 

 
Programmamanager 
De taken van de programmamanager Irène Vlaardingerbroek van de UvA Academie voor 
Bank en Verzekeringen zijn o.a.: 
- het mailen van potentiële deelnemers en docenten over programma en leerstof; 
- het contracteren van docenten;  
- het beantwoorden van vragen van docenten en deelnemers;  
- het agenderen;  
- het plannen van de bijeenkomsten en examens;  
- het maken en bijhouden van deelnemers- en cijferlijsten;  
- het onderhouden van contact met PAO;  
- het (digitaal) versturen van de handleiding en cursusmateriaal aan deelnemers en 
docenten;  
- het evalueren van de bijeenkomsten;  
- het reserveren van de zalen;  
- het zorgdragen voor de catering;  
- de administratie van kosten;  
- het factureren/aanmanen;  
- de bevestiging; 
- de huiswerkcoördinatie;  
- het versturen van het diploma; en 
- het bijhouden van het register. 
 
6. Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten worden voor de Registeropleiding gehanteerd: 

- Kennis, inzicht en toepassing;  
- Samenhang; en 
- Differentiatie.  

 
6.1 Kennis, inzicht en toepassing 
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Het financieel recht bestaat uit merendeels compacte, abstracte principle based 
geformuleerde normen. Het is dan ook belangrijk om in de Registeropleiding niet alleen de 
letter en de strekking van de norm (geest van de wet) te behandelen, maar ook uitgebreid 
aandacht te schenken aan een mogelijke praktische doorvertaling van een dergelijke norm. 
‘Kennis, inzicht en toepassing’ wil daarom zeggen dat in de Registeropleiding ook uitgebreid 
aandacht wordt geschonken aan de mogelijke uitwerking van een principle based norm. In 
de opleiding wordt dus elke prudentiele-, integriteits-, goed bestuur- of gedragsnorm belicht 
vanuit de: 

- de wetssystematiek; 
- de letter en strekking van de wet; 
- de wetsgeschiedenis; 
- het toezichthoudersbeleid; 
- de internationale context;  
- de wetsontwikkeling; en 
- de mogelijke uitwerking. 

 
In de modules waarin de gedragsnormen centraal staan wordt niet alleen de 
publiekrechtelijke Wft zorgplicht maar ook de privaatrechtelijke BW zorgplicht belicht. De 
aandacht richt zich ook op de privaatrechtelijke dilemma's of mogelijke tegenstrijdigheden 
tussen privaatrecht en Wft. 
 
In de module 3 waarin Governance en Goed Bestuur wordt behandeld zal de aandacht zich 
niet beperken tot de publiekrechtelijke Goed Bestuur en Financiële markten regelgeving, 
maar ook het ondernemingsrecht (Boek 2 BW) centraal staan.  

 
6.2 Samenhang 
Het fundament van de Registeropleiding Financieel Recht wordt gevormd door het financieel 
toezichtrecht in het bijzonder de Wft die in het financieel recht een prominente positie 
inneemt. Steeds zullen echter uitstapjes worden gemaakt en dwarsverbanden worden 
gelegd en dus ook volop aandacht worden geschonken aan: 

- het privaatrecht in het bijzonder aan de privaatrechtelijke financiële rechtaspecten in 
het Burgerlijk Wetboek (waaronder de zorgplicht bij financiële dienstverlening en 
Goed bestuur in het vennootschapsrecht); 

- de algemene wettelijke regelingen zoals de Algemene wet bestuursrecht voorzover in 
het financieel recht aansluiting op deze en andere algemene wettelijke regelingen is 
gezocht; 

- de WWFT, Wet oneerlijke handelspraktijken, de Wet bescherming 
persoonsgegevens, de Mediawet, de Wet schuldsanering natuurlijke personen, en de 
Wet op de economische delicten; 

- het Europees recht inclusief de Europese Verordeningen op het terrein van 
bijvoorbeeld duurzaamheid en digitalisering, interpretaties van Europese 
toezichthouders; 

- het internationaal recht (G20, FSB, BCBS, IOSCO, IAIS); en  
- de leidraden en beleidsregels van de toezichthouders. 

 
 
7. Huiswerk, diploma(vereisten), Registertitel(vereisten) en Reglement   
7.1 Huiswerk 
Om de deelnemers te faciliteren worden van te voren huiswerkopdrachten verstrekt. Deze 
V(oor) opdrachten kunnen de deelnemers maken mede op basis van de Handleiding die 
wordt ontwikkeld voor de Registeropleiding. Het uitwerken van de huiswerkopdrachten levert 
voor de deelnemer een hoog rendement op. Het huiswerk is dus bedoeld als een goede 
voorbereiding niet alleen op het volgen van de desbetreffende bijeenkomst maar ook op het 
mondelinge examen (zie hierna onder diplomavereisten).  
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7.2 Verlening van de kwalificatie cum laude 
Als voor de uitwerking van de huiswerkopdrachten gemiddeld het cijfer 8 wordt behaald en 
ook de opleiding wordt afgesloten met een 8 of hoger voor het mondeling examen, wordt de 
kwalificatie cum laude aan het diploma toegekend.  
 
7.3 Beoordeling huiswerk 
Het huiswerk is primair faciliterend van aard – bedoeld voor de deelnemer om zich voor te 
bereiden.  
 
Het huiswerk wordt door de kerndocent beoordeeld. De kerndocent geeft de beoordeling aan 
de deelnemer op de dag waarop de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden direct na 
afloop van de bijeenkomst. 

Niet alleen de bijeenkomsten maar ook het huiswerk heeft een praktijkgerichte invalshoek.   
Huiswerk- of V(oor)-opdrachten luiden onder andere als volgt: 

- Schrijf in begrijpelijke taal een advies aan de RvB of RvC van een resp. uw financiële 
onderneming over de impact van het nieuwe artikel Wft 3:8 voor de desbetreffende 
financiële onderneming en de samenloop met het ondernemingsrecht 

- Maak een passendheidstoets financiële dienstverlening 
- Maak een directiereglement 
- Maak een geschiktheidsmatrix voor de RvB 
- Maak een Klantbelang centraal beleid 
- Maak een PARP beleid 
- Beschrijf welke bepalingen in de Voorwaarden Bankspaarproducten moeten staan 
- Werk uit de doorlopende zorgplicht in de Algemene Bankvoorwaarden. 

 
Op verzoek en in overleg met de docent mag een andere en gelijkwaardige 
huiswerkopdracht gemaakt worden in de situatie waarin de deelnemer niet werkzaam is voor 
een financiële onderneming maar bijvoorbeeld als medewerker van een Rechtbank of KiFID. 
 
7.4 Diploma(vereisten) 
De Registeropleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Toegelaten tot het 
examen zijn zij die 10 van de 11 Voor- of huiswerkopdrachten hebben ingeleverd en voor de 
uitwerking het cijfer 6 of hoger hebben behaald en niet meer dan twee bijeenkomsten 
hebben gemist. Deelnemers krijgen voor het mondelinge examen een cijfer. Bij de 
beoordeling 6 of 7 resp. 8 of hoger ontvangt de deelnemer het diploma resp. de kwalificatie 
cum laude op het diploma als ook voor de uitwerkingen van het huiswerk gemiddeld het cijfer 
8 is behaald (zie hiervoor paragraaf 7.2). 
 
7.5 Reglement Registeropleiding 
In de bijlage treft u aan het reglement van de Registeropleiding Financieel Recht waarin ook 
de diplomavereisten zijn uitgewerkt. 
 
7.6 Registertitel vereisten  
Het succesvol doorlopen van de Registeropleiding (beoordeling voldoende of cum laude) 
levert op de privaatrechtelijk beschermde titel: ‘Certified Specialist Financial Law’ (titel 
CSFL). 
 
7.7 Openbaar register 
Op de site van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen treft u aan de personen die 
zijn afgestudeerd in de Registeropleiding (zie www.abv.uva.nl). 
 
7.8 PE 

http://www.abv.uva.nl/
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Per 1 januari 2017 wordt PE financieel recht aan de afgestudeerden in de Registeropleiding 
financieel recht aangeboden. Van financieel recht deskundigen wordt verwacht dat zij 16 uur 
per jaar aan PE besteden. Meer informatie over de PE leest u op de site van de UvA 
Academie voor Bank en Verzekeringen. 
 
8. Modules en bijeenkomsten 
De Registeropleiding omvat zes modules. 
 

- Module 1: Financieel Recht: overzicht, samenhang en handhaving 
- Module 2: Toegang tot financiële markten 
- Module 3: Goed Bestuur  
- Module 4: Integrale Productontwikkeling en Review (PARP) en Zorgplicht 
- Module 5: Prudentiele normen banken en verzekeraars 
- Module 6: Gedragsnormen bancair, beleggen en verzekeringen 

 
Bijeenkomsten 
Elke module bestaat uit een, twee of drie bijeenkomsten. 
 
9. Didactisch concept 
9.1 Integrale benadering 
De Registeropleiding onderscheidt zich van andere postacademische opleidingen door een 
integrale didactische benadering. Op basis hiervan zijn er geen losse modules maar is de 
volgorde van thema’s, vraagstukken en opdrachten een logische waarbij de volgorde en 
systematiek van de Wft wordt aangehouden van algemeen naar markttoegang tot de 
doorlopende prudentiele, goed bestuur-, gedrags- en integriteitsnormen die gelden voor 
financiële ondernemingen. De bedoeling is immers dat de deelnemer verbanden ziet tussen 
de modules en tussen de bijeenkomsten om ook op die wijze tot nieuwe inzichten te komen. 
Ook een combinatie van docenten tijdens een bijeenkomst of module waarbij elke docent het 
thema of vraagstuk vanuit ‘zijn’ invalshoek belicht draagt bij tot nieuwe inzichten voor de 
deelnemer. Bijvoorbeeld de norm van de zorgvuldige dienstverlening wordt in de 
desbetreffende bijeenkomst belicht door twee docenten waarvan de een de privaatrechtelijke 
kant behandelt en de andere docent op die bijeenkomst de publiekrechtelijke kant.  
 
9.2 V(oor)- en T(ijdens) opdrachten 
In totaal zijn er elf maandelijkse bijeenkomsten van een halve dag: om precies te zijn van 
13:00 - 17:30 uur in Amsterdam of Online.  
 
Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maakt de deelnemer V(oor)-opdrachten die tijdens de 
bijeenkomst worden besproken. De uitwerking van deze opdrachten kan deze volledig 
toesnijden op zijn eigen praktijk of werksituatie. Daarnaast zijn er zogenaamde T(ijdens) 
opdrachten. Dit zijn opdrachten die tijdens iedere bijeenkomst na het bespreken van een V-
opdracht uitgereikt, gemaakt en nabesproken worden. Het gaat bij het maken van een T-
opdracht om verdieping en verbinding met een volgende V-opdracht.   
 
9.3 Handleiding  
De deelnemer maakt de V-opdrachten met behulp van een Handleiding. 
 
De Handleiding bestaat uit: 

- V-opdrachten; en 
- Toelichtingen mede op basis waarvan de V-opdrachten kunnen worden gemaakt. 

 
9.4 Wat wordt van de deelnemer verwacht 
De V-opdrachten die iedere deelnemer maakt (elf in totaal) vormen een belangrijk onderdeel 
van de Registeropleiding. In iedere V-opdracht geven de deelnemers zo concreet mogelijk 
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(gericht op hun eigen werksituatie) invulling aan het oplossen van een of meer financieel 
recht vraagstukken.  
 
De opzet van de Registeropleiding is dus dat de deelnemer eerst naar zijn eigen werksituatie 
kijkt. Door zijn financieel recht vraagstukken te behandelen met de aangereikte toelichting en 
het commentaar van de docent, is het de bedoeling dat de deelnemer tot nieuwe inzichten 
komt die hij in zijn eigen praktijk direct kan toepassen. Bij het maken en nabespreken van de 
praktijkopdrachten gaat het niet alleen om het oplossen van de vraagstukken maar ook om 
reflectie: samenhang zien, het bredere kader en ook de verdieping, mogelijke uitwerking van 
principle based normen, trends en wetgevingsontwikkelingen. 
 
9.5 Wat wordt van de docent verwacht 
Van de docent wordt verwacht dat hij op basis van speciaal voor de opleiding ontwikkelde 
V(oor) en T(ijdens) opdrachten de stof behandelt en beseft dat hij een belangrijk onderdeel 
vormt in de keten van V- en T- opdrachten zodat de deelnemer tot nieuwe inzichten komt. Dit 
vereist via de coördinator van de opleiding intensief overleg tussen de docenten om tot 
goede afstemming over de inhoud van de opleiding te komen. 
 
9.6 Studiegroep 
De trits V-opdracht, bijbehorende toelichting en wetgevingsbundel maakt het mogelijk de V-
opdracht individueel te maken en te bespreken met de studiegroep van gemiddeld vier 
deelnemers waarvan de deelnemer deel uitmaakt en die van te voren wordt samengesteld. 
 
9.7 Feedback en beoordeling 
Tijdens de bijeenkomsten wordt volop aandacht geschonken aan de uitwerkingen van de 
opdrachten door die klassikaal te bespreken.  
 
10. Studieduur en studiebelasting totaal en per week 
De gemiddelde studiebelasting per week is 6 uur inclusief het volgen van de bijeenkomsten. 
De Registeropleiding Financieel Recht heeft daarmee een studieduur van 1 jaar waarmee 
getracht wordt ook een goede balans te houden tussen vrije tijd en werktijd. Uitloop is 
overigens mogelijk indien gewenst om het mondelinge examen af te leggen.  
Tussen iedere bijeenkomst liggen vier weken; de totale doorlooptijd bedraagt derhalve 44 
weken (bij 11 bijeenkomsten) en inclusief voorbereiding en afleggen mondelinge examen ca. 
52 weken.  
 
De studiebelasting is voor iedere bijeenkomst ongeveer 16 voorbereidingsuren en 4 
contacturen. Voor het voorbereiden en afleggen van het mondelinge examen staat in totaal 
60 uur. De totale studiebelasting bedraagt plus minus 280 uur, namelijk: 
Contacturen: 11 x   4 =                                            44 uur 
Voorbereiding op de bijeenkomsten: 11 x 16 =     176 uur 
Voorbereiding en afleggen mondelinge examen:    60 uur. 
 
Uitgaande van een totale doorlooptijd van vijftig weken wil dat zeggen gemiddeld zes uur per 
week studie (300 uur : 52 weken).  
 
11. Groepsgrootte 
Maximaal 15 deelnemers. 
 
12. PE punten 
PE punten in het kader van de Nederlandse Orde van Advocaten worden verstrekt. 
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13. Vergelijking met VU Registeropleiding Pensioenrecht en Grotius Effectenopleiding   
 
 

 VU Registeropleiding 
Pensioenrecht 
 

Grotius 
Effectenopleiding 

Registeropleiding 
Financieel Recht  
 

Opbrengst 
 

Specialisatie 
pensioenrecht 

Specialisatie 
effectenrecht 

Specialisatie financieel 
recht met vier 
afstudeervarianten 
 

Doelgroep 
 

Bedrijfsjuristen, 
advocaten, adviseurs, 
beleidsbepalers, 
rechtshulpverleners 

Bedrijfsjuristen en 
advocaten 
 

Bedrijfsjuristen, 
economen, 
bedrijfskundigen, 
advocaten, 
toezichthouders, 
wetgevingsjuristen,  
rechters, 
gespecialiseerde 
accountants, compliance 
officers, adviseurs, 
beleidsmedewerkers 
 
(voor 
rechtshulpverleners 
wordt maatwerk 
aangeboden) 
 

Prijs 
 

EUR 10.500,- EUR 6.500,- EUR 7.200,- 
 

Werkvormen 
 
 
 
 
 
 
 

Presentatie, interactie, 
huiswerkopdrachten, 
studieboek, casuïstiek, 
hand-outs, 
examen, scriptie   

Presentatie, 
interactie, 
huiswerkopdrachten
, studieboek, 
casuïstiek, hand-
outs, 
Examen 

Presentatie, interactie, 
voor- en tijdens 
opdrachten, casuïstiek, 
gastdocenten, examen, 
feedback opdrachten 
tijdens de bijeenkomst, 
handleiding 
 

Titel 
 

Certified Pension 
Lawyer (Titel CPL)  
Certified Pension 
Consultant (Titel CPC)  
 

Nee Certified Specialist 
Financial Law (Titel 
CSFL)  
 

Diploma-
vereisten 

Cijfer examens en 
scriptie 

Resultaten van het 
ingeleverde 
huiswerk en cijfer 
mondeling examen 
 

Cijfer mondeling examen 
en huiswerk 
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Studiebe-
lasting 

200 uur  460 uur 280 uur  
 

Waarvan 
contacturen 

75 uur 
(24 bijeenkomsten x 3 
uur) 

60 uur 
(10 bijeenkomsten x 
6 uur) 

44 uur 
(11 bijeenkomsten x 4 
uur) 
 
 

Studieduur 
doorlooptijd 
 

56 weken 36 weken 52 weken 

Coördinator 
 

Erik Lutjens  Kitty Lieverse Rob Schotsman  
 
 

Aantal 
deelnemers 
 

20 26 30/ 15 

PAO punten 62 
 

55 60 

 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1: 
Reglement Registeropleiding Financieel Recht 
Algemeen 
Doel  
De Registeropleiding is bestemd voor juristen, economen, bedrijfskundigen, advocaten, 
adviseurs, toezichthouders, compliance officers, gespecialiseerde accountants en 
beleidsmedewerkers die enige jaren werkzaam zijn in de rechtspraktijk en gedegen 
basiskennis van het financieel recht hebben en zich willen specialiseren in het financieel 
recht. 
 
Door wie 
Het curatorium van de Registeropleiding wordt gevormd door: 
Prof. dr. R. Beetsma (decaan FEB Universiteit van Amsterdam); en  
Prof. dr. R.J. Schotsman (directeur UvA Academie voor Bank en Verzekeringen, lid MT 
NIBE-SVV en hoogleraar Bank- en Verzekeringsleer Universiteit van Amsterdam). 
 
Het curatorium wordt ondersteund door het programmamanagement van de Academie. 
 
Wanneer  

Zie de website van de Academie: Registeropleiding Financieel Recht - UvA Academie voor 

Bank en Verzekeringen - Universiteit van Amsterdam 
 
Waar   
De bijeenkomsten worden gehouden in Amsterdam UvA Roeterseiland.  
 
Examen  
De Registeropleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Toegelaten tot het 
examen zijn zij die 10 van de 11 huiswerkopdrachten hebben ingeleverd en voor de 
uitwerking het cijfer 6 of hoger hebben behaald en niet meer dan twee bijeenkomsten 
hebben gemist. Deelnemers kunnen voor het mondelinge examen drie beoordelingen 
krijgen: onvoldoende (5 of lager), voldoende (6 of 7); of cum laude (8 of hoger). Bij de 

https://abv.uva.nl/content/open-programmas-abv/registeropleiding-financieel-recht/registeropleiding.html
https://abv.uva.nl/content/open-programmas-abv/registeropleiding-financieel-recht/registeropleiding.html
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beoordeling voldoende of cum laude ontvangt de deelnemer een diploma (met het predicaat 
cum laude). De succesvolle afronding van de Registeropleiding levert op: 
-  60 PAO-punten; 
-  de privaatrechtelijk beschermde titel: Certified Specialist Financial Law (titel CSFL); en 
-  toegang tot de PE financieel recht  
 
Reglement 
1. Verplichtingen deelnemer 
a. Aanwezigheid bijeenkomsten 
i. De Registeropleiding bestaat uit elf bijeenkomsten. De deelnemer mag maximaal twee 
bijeenkomsten missen. Afwezigheid dient aan het programmamanagement doorgegeven te 
worden 
 
ii. De bijeenkomsten vinden plaats op de data zoals hierboven weergegeven. Mochten er 
zich wijzigingen voordoen in data en of tijdstippen, dan draagt de UvA Academie voor Bank 
en Verzekeringen er zorg voor dat dit tijdig aan de deelnemer kenbaar wordt gemaakt. 
 
b. Voorbereiding bijeenkomsten 
i. De deelnemer dient ter voorbereiding op iedere bijeenkomst V(oor)-opdrachten te maken, 
die een week voor de bijeenkomst dienen te worden ingeleverd.  
 
ii. De deelnemer die heeft aangegeven dat hij bij een bijeenkomst niet aanwezig zal zijn, is 
niettemin verplicht de V-opdrachten in te leveren. 
 
iii. De V-opdrachten zullen worden beoordeeld door de docent(en) met een cijfer.  
 
iv Om het examen af te kunnen leggen, dienen 10 van de 11 V-opdrachten met tenminste 
een 6 te zijn beoordeeld. 
 
v. Maximaal twee V-opdrachten van de deelnemer met een lager cijfer dan 6 worden 
beoordeeld, kunnen worden herkanst. 
 
c. Examinering 
i. De Registeropleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Toegelaten tot het 
examen zijn zij die 10 van de 11 Voor- of huiswerkopdrachten hebben ingeleverd en voor de 
uitwerking het cijfer 6 of hoger hebben behaald en niet meer dan twee bijeenkomsten 
hebben gemist. Deelnemers krijgen voor het mondelinge examen een cijfer. Bij de 
beoordeling 6 of 7 resp. 8 of hoger ontvangt de deelnemer het diploma resp. de kwalificatie 
cum laude op het diploma als ook voor de uitwerkingen van het huiswerk gemiddeld het cijfer 
8 is behaald 
 
De deelnemer kan voor het examen een van de volgende eindbeoordelingen krijgen: 
onvoldoende (5 of lager); voldaan  (6 of 7) of cum laude (8 of hoger). Bij de beoordeling 
voldaan of cum laude ontvangt de deelnemer een diploma van UvA en NIBE-SVV dat hij de 
Registeropleiding met succes (dan wel: cum laude) heeft volbracht. De succesvolle afronding 
van de Registeropleiding levert 60 PAO-punten op. 
 
De examinering  bestaat uit een examen als afsluiting van de Registeropleiding. 
Het examen wordt mondeling afgenomen en heeft een duur van ongeveer vier maal dertig 
minuten. 
 
ii. De deelnemer wordt geëxamineerd over de onderwerpen die deel uitmaken van de 
Registeropleiding. Deze onderwerpen worden twee weken voorafgaand aan het examen aan 
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de deelnemer kenbaar gemaakt en kunnen tevens bijeenkomsten betreffen die de 
deelnemer heeft gemist.  
 
iii. Om deel te nemen aan het examen dient de deelnemer:  
(1) ten minste negen van de elf bijeenkomsten te hebben bijgewoond; en 
(2) voor tenminste tien van de elf V- opdrachten, ook van de bijeenkomsten waar de 
deelnemers niet bij aanwezig zijn geweest, de beoordeling “6 of hoger” te hebben 
ontvangen. 
 
iv. Als voor de uitwerking van de elf V-opdrachten gemiddeld het cijfer 8 wordt behaald en 
ook de opleiding wordt afgesloten met een 8 of hoger voor het mondeling examen, wordt de 
kwalificatie cum laude aan het diploma toegekend.  
 
2. Herkansing 
i. Indien de deelnemer voor het mondelinge examen het resultaat “onvoldoende (5 of lager)” 
heeft behaald en indien daartoe naar het oordeel van het Curatorium voldoende aanleiding 
bestaat, is het mogelijk het mondelinge examen te herkansen. 
 
ii. De deelnemer die een herkansing wenst dient op eigen initiatief aan het Curatorium een 
daartoe strekkend verzoek in te dienen. Het Curatorium neemt binnen drie weken na 
ontvangst van het verzoek een besluit. 
 
iii. Er is slechts één mogelijkheid het mondelinge tentamen te herkansen. Deze herkansing 
vindt plaats op een nader te noemen tijdstip binnen een maand na de datum waarop de 
uitslag bekend is geworden. De kosten hiervoor bedragen € 250. 
 
3. Diploma 
i. De deelnemer ontvangt een diploma indien deze de eindbeoordeling voldaan (6 of 7) of 
cum laude (8 of hoger) heeft gekregen. Deelcertificaten worden niet verstrekt.  
 
ii. De deelnemer ontvangt tevens een certificaat van deelname met het aantal juridische 
studiepunten dat behaald is in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur. 
 
4. Geen beroep 
i. Er kan bij de docenten noch het Curatorium beroep aangetekend worden tegen de 
beoordeling van de opdrachten en of de herkansing van die opdrachten. 
 
ii. Er kan bij de docenten noch het Curatorium beroep aangetekend worden tegen (de uitslag 
van) het afgenomen mondelinge examen en of de herkansing van het examen. 
 
iii. Er kan bij de docenten noch het Curatorium beroep aangetekend worden tegen de 
eindbeoordeling en/of andere besluiten die betrekking hebben op deelname aan de 
Registeropleiding. 
 
5. Wijzigingen 
Het Curatorium zal dit reglement ieder examenjaar opnieuw beoordelen en behoudt zich het 
recht voor dit reglement eenzijdig te wijzigen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bijlage 2 
Lijst van huiswerkopdrachten van de Registeropleiding financieel recht 
 
De huiswerk- of V(oor)-opdrachten luiden als volgt: 
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Module Financieel Recht: overzicht, samenhang en handhaving 
1. 
Wat is de impact voor uw financiële onderneming van de nieuwe duurzaamheidswetgeving 
resp. wetgeving op het terrein van digitalisering?  
 
2. 
Belicht een tweetal voor uw financiële onderneming relevante rechterlijke uitspraken op het 
terrein Toezicht en Handhaving van de Wft. Beargumenteer waarom U juist deze twee 
uitspraken heeft gekozen en wat de impact hiervan voor uw financiële onderneming is. 
 
Module Toegang tot financiële markten 
3. 
Beschrijf en licht toe welke activiteiten die op basis van de Wft zijn gereguleerd WEL en 
NIET onder de Wft vergunning(en) van Uw financiële onderneming vallen. 
 
Module Goed Bestuur 
4. 
Governance regelingen zijn belangrijk om verwachtingen concreet te maken en ook te  
omschrijven wat Uw financiële onderneming van een bestuurder en commissaris verwacht 
en hoe de relatie is tussen: 
▪ Bestuurder en commissaris 
▪ Bestuurders onderling 
▪ Commissarissen onderling 
▪ Bestuurders/ commissarissen en leden 
▪ Bestuurders/ commissarissen en medewerkers resp. sleutelfunctionarissen 
▪ Bestuurders/ commissarissen en klanten resp. media 
 
Bovendien maken governance regelingen een belangrijk toezichtthema van DNB en de AFM  
nl. Goed Bestuur inzichtelijk. 
 
Welke governance regelingen zou U in dit verband binnen Uw financiële onderneming 
treffen? 
 
Module Integrale PARP en Zorgplicht 
5. 
Wat is de impact van de EBA richtsnoeren inzake interne governance van 2018 
(EBA/GL/2017/11) en van de EBA richtsnoeren inzake producttoezicht- en governance-
regelingen (kortweg: EBA richtsnoer productontwikkelingsproces GL/2015/18) en van de 
EIOPA Voorbereidende richtsnoeren over producttoezicht en governance-regelingen voor 
verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs (EIOPA BoS 16/071) voor de wijze 
waarop U de PARP vraagstukken binnen Uw financiële onderneming benadert? 
 
Welke PARP vraagstukken dient Uw financiële onderneming in te regelen en te behandelen 
gelet op artikel 32 Bgfo resp. artikel 32 en 32a t/m c Bgfo resp. artikel 32 en 32 e Bgfo? 
 
 
6. 
Welke taak en rollen hebben volgens U de bestuurders en commissarissen bij het opstellen, 
vaststellen en uitvoeren van het PARP beleid? 
 
7. 
Behandel twee veel voorkomende zorgplichtvraagstukken die binnen uw onderneming 
spelen en schrijf voor uw Raad van Bestuur een advies welk beleid volgens u hiervoor 
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gevoerd zou moeten worden. Maak gebruik van de voor uw onderneming relevante Wft 
bepalingen. 
 
Module Prudentiële Normen Banken en Verzekeraars 
8. 
Voor banken en verzekeraars gelden dezelfde maar ook verschillende prudentiele normen. 
Welke prudentiele normen gelden voor banken en verzekeraars? Hoe verklaart u de 
verschillen in deze normen? 
 
9 
Opdracht voor deelnemers met een bancaire achtergrond: 
Wat is de impact van het Basel III voor Uw bank en voor Uw cliënten? 
Opdracht voor deelnemers met een verzekeringsachtergrond: 
Wat is de impact van Solvabiliteit II  voor Uw verzekeraar en voor Uw cliënten? 
 
Module Gedragsnormen Bancair, beleggen en verzekeringen 
10. 
Belicht een tweetal voor uw bank resp. beleggingsonderneming relevante adviezen van de 
Financiële Ombudsman of uitspraken van de Geschillencommissie KiFID. Beargumenteer 
waarom U juist deze twee adviezen of uitspraken heeft gekozen en wat de impact hiervan 
voor uw bank resp. beleggingsonderneming is. 
 
11 
Een niet-professionele belegger A wil met bank B een beleggingsadviesrelatie aangaan. 
Tevens wil belegger A dat de bank de op het advies gebaseerde orders van A in financiële 
instrumenten uitvoert. Verder is de bedoeling dat Bank B tijdens de relatie 
beleggingsadviezen blijft verstrekken. 
Wat moet bank B met belegger A in deze volgens de wet regelen met belegger A voordat zij 
deze beleggingsdiensten kan verlenen? 
 
12 
Verzekeraar Y wil een betalingsbeschermer rechtstreeks aan consumenten verkopen. Maak 
voor deze verzekeraar een overzicht van de Wft informatieverstrekkingsregels waaraan 
voldaan moet worden bij het aanbieden en verkopen van betalingsbeschermers rechtstreeks 
aan consumenten.  
 
13 
Verzekeraar X wil pensioenverzekeringen via execution only dienstverlening verkopen en 
vraagt Uw advies hierover. Beschrijf in Uw advies wat execution only dienstverlening inhoudt 
en aan welke juridische bepalingen deze dienstverlening moet voldoen. Betrek hierbij ook 
het beleid van de toezichthouder in deze.   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bijlage 4 
Onderwerpen voor het oriëntatiegesprek 
 
Kandidaat-deelnemers worden onderworpen aan een selectie voordat toelating tot de 
opleiding wordt bevestigd. Daardoor wordt homogeniteit in het niveau van de 
deelnemerspopulatie bevorderd.  
 
Kandidaten worden geselecteerd met een afgeronde WO opleiding (bij voorkeur een 
voltooide Rechtenstudie) of relevante HBO opleiding (met WO werk- en denkniveau) en met 
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een aantal jaren relevante werkervaring en/of aantoonbare basiskennis van het financieel 
recht.  
 
De vragen die aan de orde komen tijdens de intake zijn: 
 

- Wat zijn Uw verwachtingen en wensen over de opleiding? 
- Waarom keuze voor deze opleiding? 
- Ambieert U ook de registertitel? 
- Welke vraagstukken wil U behandeld zien? 
- Kunt U uit de voeten met het huiswerk? 
- Welke kennis heeft U over het financieel recht en hoe opgedaan? 
- Wat is Uw achtergrond? Jurist? 
- Uw functie binnen uw organisatie? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Docentenlijst Registeropleiding Financieel Recht 
 

Module 
 

Docent/inleider 

1. Overzicht, 
samenhang en 
handhaving 
 

- Rob Schotsman (UvA) 
- Cees Rensen (DNB) 
- Rogier Stijnen (Rechtbank Rotterdam) 

 

2. Markttoegang - Andrea Goossens  (Van Doorne) 
- Cees Rensen (DNB) 

 

3. Goed Bestuur - Maarten ten Kate (PotJonker) 
- Rob Schotsman (UvA) 

 

4. Integrale PARP 
en Zorgplicht 

- Joost Metselaar (Achmea) 
- Wouter Peeters (NN Bank) 
- Maud Sarvaas (de Volksbank) 
- Andrea Goossens  (Van Doorne) 
- Rob Schotsman (UvA) 
- Jeroen Koomans (ABNAMRO/ UvA) 

 

5. Prudentieel en 
WWFT banken 
en verzekeraars 

- Pieter Bouwknegt (NN) 
- Cees Rensen (DNB) 
- Dick Alblas (Advocaat) 
- Rik van de Weerthof (NN Bank) 

 

6. Gedragsnormen 
bancair, 
beleggen en 
verzekeren 

 
 
 
 

- Maud du Marchie Sarvaas (de Volksbank) 
- Ralf de Koning (Marree & Dijxhoorn) 

- René Geerling MSc (AFM) 
- Eline Sparnaaij (AFM) 
- Wilte Zijlstra (AFM) 
- Joost Metselaar (Achmea) 
- Andrea Goossens (Van Doorne) 
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6. uitwerking mondeling examen 
 
Handleiding 
 
In deze Handleiding leest U over: 

- (paragraaf 2) het doel, de organisatie en het reglement van het mondeling examen 
(gebaseerd op het reglement Registeropleiding Financieel Recht dat U ook aantreft 
als Bijlage 2 van het door de Adviesraad Financieel Recht aanbevolen plan van 
aanpak ‘Registeropleiding Financieel Recht’ van mei 2013);  

- (paragraaf 3) de uitwerking teneinde U voor te bereiden op dit examen waaronder de 
onderwerpen die aan bod komen tijdens het examen; en 

- (paragraaf 4) de kosten van het mondeling examen. 
 

2.Doelstelling, organisatie en reglement 
2.1 doelstelling 
De bedoeling van de huiswerkopdrachten die U vooraf bij elke bijeenkomst heeft gemaakt of 
maakt en ook van het afsluitend mondeling examen is dat U daarmee laat zien dat U de 
leerdoelen van de Registeropleiding financieel recht realiseert dat wil zeggen dat U: 

- in staat bent zelfstandig Uw weg te vinden in het financieel rechtsgebied; en  
- in staat bent voor Uw organisatie/ werksituatie zelfstandig financieel recht 

vraagstukken te behandelen.   
 
U toont met het afleggen van het mondeling examen ook aan dat U: 

- in staat bent de samenhang in de verschillende gebieden van het financieel recht te 
zien; en 

- het vermogen heeft om te kunnen anticiperen op wetgevingstendensen. 
 
2.2 organisatie 
Het curatorium van de Registeropleiding wordt gevormd door: 
Prof. dr. R. Beetsma (decaan FEB Universiteit van Amsterdam); en  
Prof. dr. R.J. Schotsman (hoogleraar financieel recht en directeur UvA Academie voor Bank 
en Verzekeringen). 
 
De Registeropleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Toegelaten tot het 
examen zijn zij die 10 van de 11 huiswerkopdrachten hebben ingeleverd en voor de 
uitwerking het cijfer 6 of hoger hebben behaald en niet meer dan twee bijeenkomsten 
hebben gemist. Deelnemers kunnen voor het mondelinge examen drie beoordelingen 
krijgen: onvoldoende (5 of lager), voldoende (6 of 7); of cum laude (8 of hoger). Bij de 
beoordeling voldoende of cum laude ontvangt de deelnemer een diploma (met het predicaat 
cum laude). De succesvolle afronding van de Registeropleiding levert op: 
-  PAO-punten; 
-  de privaatrechtelijk beschermde titel: Certified Specialist Financial Law (titel CSFL); en 
-  toegang tot de Vereniging van Financieel Recht specialisten i.o. 
 
2.3 reglement 
2.3.1. Verplichtingen deelnemer 
a. Aanwezigheid bijeenkomsten 
i. De Registeropleiding bestaat uit elf bijeenkomsten. De deelnemer mag maximaal twee 
bijeenkomsten missen.  
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ii. De bijeenkomsten vinden plaats op de data zoals hierboven weergegeven. Mochten er 
zich wijzigingen voordoen in data en of tijdstippen, dan draagt het Eggens Instituut er zorg 
voor dat dit tijdig aan de deelnemer kenbaar wordt gemaakt. 
 
b. Voorbereiding bijeenkomsten 
i. De deelnemer dient ter voorbereiding op iedere bijeenkomst V(oor)-opdrachten te maken, 
die een week voor de bijeenkomst bij de programmamanager van de UvA Academie voor 
Bank en Verzekeringen dienen te worden ingeleverd. (i.e.vlaardingerbroek@uva.nl) 
 
ii. De deelnemer die heeft aangegeven dat hij bij een bijeenkomst niet aanwezig zal zijn, is 
niettemin verplicht de V-opdrachten in te leveren. 
 
iii. De V-opdrachten zullen worden beoordeeld door de docent(en) met een cijfer.  
 
iv Om het examen af te kunnen leggen, dienen 10 van de 11 V-opdrachten met tenminste 
een 6 te zijn beoordeeld. 
 
v. Maximaal twee V-opdrachten van de deelnemer met een lager cijfer dan 6 worden 
beoordeeld, kunnen worden herkanst. 
 
c. Examinering 
i. De deelnemer kan voor het examen een van de volgende eindbeoordelingen krijgen: 
onvoldoende (5 of lager); voldaan  (6 of 7) of cum laude (8 of hoger). Bij de beoordeling 
voldaan of cum laude ontvangt de deelnemer een diploma van UvA en NIBE-SVV dat hij de 
Registeropleiding met succes (dan wel: cum laude) heeft volbracht 
 
De examinering  bestaat uit een examen als afsluiting van de Registeropleiding. 
Het examen wordt mondeling afgenomen en heeft een duur van ongeveer vier maal dertig 
minuten. 
 
ii. De deelnemer wordt geëxamineerd over de onderwerpen die deel uitmaken van de 
Registeropleiding.  
 
iii. Om deel te nemen aan het examen dient de deelnemer:  
(1) ten minste negen van de elf bijeenkomsten te hebben bijgewoond; en 
(2) voor tenminste tien van de elf V- opdrachten, ook van de bijeenkomsten waar de 
deelnemers niet bij aanwezig zijn geweest, de beoordeling “6 of hoger” te hebben 
ontvangen. 
 
iv. Als voor de uitwerking van de elf V-opdrachten gemiddeld het cijfer 8 wordt behaald en 
ook de opleiding wordt afgesloten met een 8 of hoger voor het mondeling examen, wordt de 
kwalificatie cum laude aan het diploma toegekend.  
 
2.3.2. Herkansing 
i. Indien de deelnemer voor het mondelinge examen het resultaat “onvoldoende (5 of lager)” 
heeft behaald en indien daartoe naar het oordeel van het Curatorium voldoende aanleiding 
bestaat, is het mogelijk het mondelinge examen te herkansen. 
 
ii. De deelnemer die een herkansing wenst dient op eigen initiatief aan het Curatorium een 
daartoe strekkend verzoek in te dienen. Het Curatorium neemt binnen drie weken na 
ontvangst van het verzoek een besluit. 
 

mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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iii. Er is slechts één mogelijkheid het mondelinge tentamen te herkansen. Deze herkansing 
vindt plaats op een nader te noemen tijdstip binnen een maand na de datum waarop de 
uitslag bekend is geworden. De kosten hiervoor bedragen € 250. 
 
2.3.3. Diploma 
i. De deelnemer ontvangt een diploma indien deze de eindbeoordeling voldaan (6 of 7) of 
cum laude (8 of hoger) heeft gekregen. Deelcertificaten worden niet verstrekt.  
 
ii. De deelnemer ontvangt tevens een certificaat van deelname met het aantal juridische 
studiepunten dat behaald is in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur. 
 
2.3.4. Geen beroep 
i. Er kan bij de docenten noch het Curatorium beroep aangetekend worden tegen de 
beoordeling van de opdrachten en of de herkansing van die opdrachten. 
 
ii. Er kan bij de docenten noch het Curatorium beroep aangetekend worden tegen (de uitslag 
van) het afgenomen mondelinge examen en of de herkansing van het examen. 
 
iii. Er kan bij de docenten noch het Curatorium beroep aangetekend worden tegen de 
eindbeoordeling en/of andere besluiten die betrekking hebben op deelname aan de 
Registeropleiding. 
 
2.3.5. Wijzigingen 
Het Curatorium zal dit reglement ieder examenjaar opnieuw beoordelen en behoudt zich het 
recht voor dit reglement eenzijdig te wijzigen. 
 

 

 
Voorbereiding mondeling examen: 
 
Neem een casus uit je eigen praktijk en laat zien hoe jij je weg vindt in het financieel recht 
op basis van die casus gelet op de onderwerpen van deze handleiding en wat is besproken 
tijdens de bijeenkomsten. 
Laat ook de dwarsverbanden zien (de samenhang in de verschillende gebieden van het 
financieel recht waarbij de onderwerpen van tenminste 2 modules worden belicht) en dat je 
inspeelt op nieuwe wetgevingsontwikkelingen, welk kompas je hanteert en dat je in staat 
bent om naast diepgang ook het overzicht te behouden. 
 
Tijdens het mondeling examen staat jouw casus centraal.  
 
Jouw casus wordt besproken en getoetst op de volgende aspecten: 

- Zijn primaire bronnen geraadpleegd? 
- Vindt de deelnemer zijn weg in het financieel recht? 
- Worden dwarsverbanden gelegd en in de uitwerking aandacht geschonken aan 

zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke aspecten en aan zowel prudentiële als 
gedragsaspecten (voor zover van toepassing)? 

- Is er in de uitwerking aandacht voor de hiërarchie van wetgeving (van Europees 
financieel recht (richtlijnen en verordeningen) tot beleidsregels)? 

- Wordt ook aandacht geschonken aan de strekking van de wet en hoe wordt invulling 
gegeven aan het moreel kompas? 
 

Voorbeelden van casus zijn: 
- PARP 
- Duurzaamheid 
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- Digitalisering 
- Bestrijden financieel-economische criminaliteit 
- Nieuwe dienstverleningsvormen 
- Solvency II 
- Samenwerking met gevolmachtigde agenten 
- Inrichting compliance functie 
- Goed Bestuur reglementen 
- Beleidsontwikkeling beleggingsverzekeringen 
- Invoering beloningsregels 

 
Stuur van te voren de casus naar de kerndocent waarin je aangeeft hoe je de casus hebt 
uitgewerkt. 
 

 
 
 


