
 
 

 
 
 
 
 

PE reglement 2021 
 

 
PE reglement 2021: 
 PE punten 

Toon aan de Top sessies 3 Geaccrediteerd Vrije ruimte 2 

Managing Directors 10 20 2 
Proxyhouders 10 20 - 

Compliance Officers 1 10 20 - 
Cliëntbehandelaars, Medewerkers 
Compliance, MT-leden 

- 10 - 

 
1 voor verdere toelichting, zie de richtlijn Compliance Officer april 2018 (website HQ/publicaties) 
2 in de vrije ruimte vallen trainingen op het gebied van kennis en soft skills.  
3 iedere Tadt sessie levert tevens geaccrediteerde punten op 

 
 

1 PE-verplichting  
1.1 Leden van Holland Quaestor kennen een jaarlijkse PE-verplichting. Vanaf 1 januari 2021 geldt de 

volgende verplichting op jaarbasis: 
- Proxyholders en Compliance officers1: 30 PE per jaar, waarvan 10 HQ PE-geaccrediteerd en 

20 PE in de vrije ruimte. 
- MD’s: 30 PE per jaar, waarvan 10 HQ PE-geaccrediteerd en 20 PE in de vrije ruimte. MD’s 

dienen jaarlijks tenminste 2 Toon-aan-de-Top -sessies (“TadT”) te volgen waarvan de 
behaalde punten binnen de verplichting van 30 PE vallen (NB: TadT-sessies leveren altijd HQ 
geaccrediteerde punten op). 

- cliëntbehandelaars, medewerkers compliance en overige MT-leden 10 PE die ook allemaal in 
de vrije ruimte mogen vallen.   

1.2 Te veel behaalde PE-punten (zowel HQ geaccrediteerd als in de vrije ruimte) kunnen zonder 
beperking naar volgende jaren worden doorgeschoven. Dit biedt ruimte om deelname aan een langer 
durende opleiding te bevorderen.  

1.3 De invulling van de opleidingen is naar eigen keuze, inclusief de vorm. Zowel inhoud als soft skills 
dragen bij aan de ontwikkeling. Steeds meer aanbod is online, hoewel afwisseling met fysieke 
bijeenkomsten is gewenst. 

1.4 PE punten kunnen ook worden toegekend aan de medewerkers van de kantoren die intern of extern 
trainingen verzorgen. Voor een training van elk heel uur ontvangt de persoon 1PE. 

 
 
  

 
1 Compliance officers: zie de richtlijn Compliance Officer april 2018 (website HQ/publicaties) 



 
 

2 Verantwoording 
2.1 Bij de jaarlijkse audit is het aan de organisatie en individuele medewerker om de PE-verplichting te 

onderbouwen. Dit kan door het aantoonbaar overleggen van de PE registratie voor alle medewerkers 
met een PE verplichting of het overleggen van het geaccrediteerde HQ-opleidingsbeleid van het 
kantoor.  

2.2 Het kantoor verklaart jaarlijks in de Eigen Verklaring dat haar medewerkers aan de PE-verplichtingen 
die Holland Quaestor stelt, hebben voldaan.  

 
3 Toekennen PE-punten 
3.1 Vanaf 1 januari 2019 hebben meerdere opleidingsorganisaties/instellingen een standaard HQ-

accreditatie. Een lijst met deze geaccrediteerde opleidingen staat op de website van HQ 
(https://hollandquaestor.nl/en/geaccrediteerde-opleidingsorganisaties-instellingen/) en wordt met 
regelmaat aangevuld2 

3.2 Het aantal PE-punten dat aan een opleiding, module, seminar of cursus wordt toegekend is 
gerelateerd aan het aantal effectieve opleidingsuren. Dit is exclusief pauzes, voorbereiding van de 
bijeenkomsten en examens. (1PE = 1 uur).  

3.3 Accreditatie voor een instelling of voor het kantooropleidingsbeleid wordt toegekend door de 
commissie Educatie van Holland Quaestor 

3.4 Zowel de instelling als het trustkantoor doet haar aanvraag voor Accreditatie van hun 
opleidingsbeleid door het invullen van het aanvraagformulier dat u kunt opvragen bij Holland 
Quaestor.  

3.5 Toekenning van PE-punten vindt alleen op voorhand plaats. De Holland Quaestor commissie Educatie 
heeft voor de beoordeling minimaal 2 weken nodig.  

  
4 Bevestiging van de toekenning 

De toekenning van de accreditatie zal schriftelijk worden bevestigd. 
 

5 Aanwezigheidsregistratie 
Voor elke educatie sessie legt de organisator de aanwezigheid van de deelnemers vast. De 
organisatie zorgt na afloop voor een schriftelijke bevestiging van deelname met daarbij het aantal 
PE-punten. 

 
6 Evaluatie, kwaliteitsborging 

De commissie Educatie kan jaarlijks steekproefgewijs audits doen op de HQ geaccrediteerde 
instellingen/opleidingen 

   
7 Dispensatie 
7.1 Parttime versus fulltime werken. Bij parttime werken blijft de volledige PE-verplichting van kracht.  
7.2 ‘Garden leave’. Als een medewerker van het ene trustkantoor overstapt naar een ander trustkantoor 

dan neemt hij/zij de PE-verplichting gewoon mee. De PE-verplichting is immers persoonsgebonden.  
7.3 Langdurig verzuim of afwezigheid (4 maanden of meer). Bij langdurig verzuim of afwezigheid, kan 

het aantal verplicht te behalen PE-punten op jaarbasis naar rato worden aangepast, zonder daarvoor 
een voorafgaand verzoek tot dispensatie bij de commissie Educatie voor te leggen. De medewerker 
is er zelf (mede) verantwoordelijk voor dat deze dispensatie tijdig is overlegd met de 
verantwoordelijken van het kantoor waar hij/zij werkzaam is en dat deze informatie in zijn/haar 
personeelsdossier is vastgelegd.         
          

  

 
2 Dit betekent dan opleidingen, modules, seminars of cursussen die aan deze instellingen worden gevolgd of waarmee u een kantooropleiding organiseert 
niet meer aan de commissie Educatie/Accreditatie hoeft voor te leggen voor toekenning van HQ PE punten. 



 
 

8 Bezwaar 
 Tegen het niet of ontoereikend toekennen van PE-punten kan bezwaar worden aangetekend bij het 
bestuur. Dit kan schriftelijk, door een e-mail te sturen aan  info@hollandquaestor.nl  

 
9 Boeteclausule 

Bij het niet voldoen aan de eis voor Permanente Educatie geldt de boeteclausule zoals is opgenomen in 
artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van Holland Quaestor. 

 
  


