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Regeling tarief centrale examenbank Wft 2022 
 
Regeling van de Minister van Financiën van  
20xx-0000000, directie Financiële Markten, tot vaststelling van het tarief voor de Wft-
examens vanaf 1 april 2022 (Regeling tarief centrale examenbank Wft 2022)  
 
 
DE MINISTER VAN FINANCIËN, 
 
Gelet op artikel 11k, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
Wft; 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1 
 
1. Het door exameninstituten verschuldigde tarief, bedoeld in artikel 11k, derde lid, van 
het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, bedraagt € 70,- per 
afgenomen examen. 
2. In afwijking van het eerste lid is geen tarief verschuldigd voor een afgenomen examen 
dat ongeldig is verklaard door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, 
tenzij de ongeldigheid te wijten is aan de kandidaat of het exameninstituut dat het 
examen heeft afgenomen. 
 
Artikel 2 
 
De Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 3 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van ingang van 1 april 2022. 
 
Artikel 4 
 
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief centrale examenbank Wft 2022. 
 
 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
 
 
DE MINISTER VAN FINANCIËN, 
 
 
 
  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020421&artikel=11k&g=2021-10-04&z=2021-10-04
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020421&artikel=11k&g=2021-10-04&z=2021-10-04
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TOELICHTING 
 
Algemeen 
 
1. Inleiding 
 
Deze regeling wijzigt het legestarief voor initiële-examens, PE-examens en bijzondere 
examens in de Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015. Het legestarief wordt voor 
al deze examens gelijkgesteld. Het door exameninstituten verschuldigde tarief per 
afgenomen Wft-examen wordt met ingang van 1 april 2022 vastgesteld op € 70,–.  
De legestarieven worden vastgesteld voor de derde PE-periode (1 april 2022 tot 1 april 
2025). Na deze PE-periode zal opnieuw worden bekeken of het tarief moet worden 
bijgesteld op basis van de geprognosticeerde aantallen examens en de uitvoeringskosten. 
 
2. Verhoging legestarief Wft-examens 
 
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) en Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) construeren de Wft-examens en stellen deze via een centrale 
examenbank online ter beschikking aan de exameninstituten. Het CDFD en DUO 
ontvangen daarvoor een vergoeding van het ministerie van Financiën. Deze 
uitvoeringskosten worden gedekt met leges. Exameninstituten moeten per Wft-examen 
leges betalen, waarbij het uitgangspunt is dat het stelsel over de jaren heen in zijn geheel 
kostendekkend is.  
 
Het legestarief voor de tweede PE-periode was vastgesteld op € 60,- per Wft-examen. Dit 
tarief was gebaseerd op de raming dat tussen de 195.000 en 248.000 initiële – en PE-
examens afgenomen zouden worden in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 
2022. Naar verwachting zal het gerealiseerde aantal Wft-examens eind maart 2022 aan 
de onderkant van deze raming liggen, onder andere als gevolg van de coronapandemie. 
Nu er minder examens hebben plaatsgevonden dan waarmee gerekend was in het 
‘midden scenario’, kunnen de uitvoeringskosten in de tweede PE-periode niet volledig 
worden gedekt uit de legesinkomsten. Naar verwachting ontstaat er een tekort van circa 
€ 1 mln. Daarnaast is een stijging van de uitvoeringskosten van circa € 4,5 mln. naar 
circa € 5 mln per jaar voorzien. Dit wordt met name veroorzaakt door incidentele en 
structurele kosten die samenhangen met de Europese aanbesteding van de 
examensoftware die in 2021 heeft plaatsgevonden. Gelet op deze twee ontwikkelingen 
wordt het legestarief verhoogt van € 60,- per Wft-examen naar € 70,– per Wft-examen. 
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 
als er tussen de 195.000 en 248.000 examens over de gehele derde PE-periode worden 
afgelegd.  
 
3. Verlaging tarief bijzondere examens en gelijkstelling aan regulier tarief 
 
De tweede PE-periode begon op 1 april 2019 en loopt nog tot en met 31 maart 2022. 
Indien een houder van een diploma of erkenning niet binnen deze PE-periode een PE-
examen met goed gevolg heeft afgelegd, verliest hij zijn bevoegdheid om 
advieswerkzaamheden te verrichten. Het Besluit Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft biedt de mogelijkheid om een bijzonder examen af te leggen om de 
bevoegdheid te laten herleven. Het tarief voor deze bijzondere examens wordt 
gelijkgesteld aan het tarief van de andere reguliere examens (en dus verlaagd van €80,- 
naar €70,-). Waar voorheen hogere uitvoeringskosten werden gemaakt bij de bijzondere 
examens,1 zijn deze processen inmiddels geoptimaliseerd en is er wat betreft 
                                                
1 Stcrt. 2019, 707. 



3 
 

uitvoeringskosten geen verschil meer met de reguliere Wft-examens. Daarom is besloten 
om de tarieven voor de bijzondere examens gelijk te stellen met het tarief voor de 
reguliere Wft-examens. Vanaf de nieuwe PE-periode zal een legestarief worden 
gehanteerd voor alle examens.  
 
4. Regeldruk 
 
Deze regeling brengt ten opzichte van de Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015 
extra lasten met zich mee voor de exameninstituten in de vorm van een verhoging van de 
reguliere legestarieven. De verhoging is echter beperkt (€10,-) en daar staat de verlaging 
van de legestarieven van de bijzondere examens tegenover. De extra lasten zijn hiermee 
beperkt.   
 
 
DE MINISTER VAN FINANCIËN, 
 
 
 
 
 
 


