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Indrukwekkend!

Voor u ligt het overzicht van de masterclasses zoals de Stichting Certificering Hypothecair Planners en 
de Nederlandse Vereniging Erkend Hypothecair Planners u die voor 2018 aanbieden.

Veel mensen hebben zich in de afgelopen maanden ingespannen om tot resultaat te komen: 
Bestuurders, leden van de commissie masterclasses en docenten. Het resultaat mag er wezen.

De onderwerpen voor de masterclasses 2018 geven een goed beeld van de vele en complexe 
ontwikkelingen die zich in uw vakgebied voordoen. 

Ik denk dat dit overzicht daarmee niet alleen een stimulans voor adviseurs is om zich te blijven 
ontwikkelen. Het overzicht is ook een waarschuwing tegen de verkeerde beeldvorming die sommigen 
proberen op te roepen. Een beeld waarbij “de hypotheek” wordt gepositioneerd als iets dat je even 
snel kunt regelen, tussen al die andere zaken die de aandacht van de moderne mens vragen. Die 
marketing gedreven beeldvorming bereikt steeds vaker de grens van misleiding waarbij consumenten 
ten onrechte worden afgehouden van goed advies. De onderwerpen in dit overzicht maken eens te 
meer duidelijk dat professioneel advies voor de meeste consumenten geen luxe maar noodzaak is om 
een verantwoorde beslissing te kunnen nemen bij de financiering van hun woning.

De Stichting heeft recent uitgebreid onderzoek gedaan naar de ervaringen van deelnemers aan 
masterclasses. De resultaten geven aan dat de inhoud en de docenten hoog worden gewaardeerd. 
Maar ook dat veel belang wordt gehecht aan de collegiale discussies tijdens deze masterclasses met 
andere, in hun vak gedreven, collega’s. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer leden van 
de NVHP meer dan de minimaal vereiste drie masterclasses per jaar volgen. 

Ik spreek de wens uit dat u ook in 2018 via deze masterclasses weer uw kennis en vaardigheid mag 
verrijken en daarmee de consument optimaal blijft adviseren.

Mr. Joost L. Melis MiF
Voorzitter Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners  



3

De eisen voor instandhouding van de titel Erkend Hypothecair Planner 2018

Voor het mogen blijven voeren van de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner gelden de
onderstaande eisen voor 2018.

•  Drie masterclasses volgen zoals die worden aangeboden en zijn goedgekeurd door de
 Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners.
•  Voor opleidingen in het kader van SEH/EFA is er in 2018 geen vrijstelling meer van
 toepassing.
•  Het staat gecertificeerd Erkend Hypothecair Planners vrij om zelf een keuze te maken uit
 de kennis- en vaardigheidsmasterclasses. Dus minimaal 3 kennismasterclasses is
 toegestaan, maar ook 3 vaardigheidsopleidingen en elke andere combinatie.
•  Gecertificeerd Erkend Hypothecair Planners krijgen een persoonlijk account waarin zij
 permanent kunnen zien welke masterclasses zij hebben gevolgd c.q. waarvoor zij zich
 aangemeld hebben. Deze accounts worden persoonlijk toegezonden per mail.
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Het format van de masterclasses 2018

Voor de NVHP masterclasses worden de beste docenten geselecteerd die op het betreffende
terrein zijn te vinden. Suggesties voor nieuwe kandidaat docenten kunnen altijd aan het secretariaat
worden doorgegeven. Aan deelnemers wordt verzocht de docenten van de masterclasses die
men heeft bijgewoond eerlijk maar kritisch te beoordelen. Als stichting werken we voortdurend
aan mogelijke verbeteringen.

De NVHP masterclasses 2018 hebben het volgende format:

•  Per masterclass netto lesduur 3,5 uur.
•  De inhoud van de masterclass moet aantoonbaar een niveau hebben dat behoort bij een
 Erkend Hypothecair Planner.
•  Bij alle masterclasses dient gebruik te worden gemaakt van de wettenbundel 2017/2018.
•  De inhoud van de masterclasses behoort aan te sluiten bij de meest actuele syllabus
 Leergang Hypothecair Planner.
•  Tijdens elke masterclass moeten meerdere op de praktijk van de Erkend Hypothecair
 Planner gestoelde casussen worden behandeld.
•  Tijdens elke masterclass moeten één of meerdere praktijkdocumenten worden gebruikt.
•  Waar mogelijk moet bij de behandeling van onderwerpen een koppeling worden
 gemaakt met rechtspraak, uitspraken Kifid en gedragscode NVHP.
•  Uitsluitend Erkend Hypothecair Planners alsmede zij die daarvoor studeren hebben
 toegang tot deze masterclasses.
•  Masterclasses worden op meerdere plaatsen in Nederland aangeboden. Indien voor een
 bepaald onderwerp veel aandacht bestaat, wordt deze vaker aangeboden.
•  Gelet op het feit dat de masterclasses tegen kostprijs worden aangeboden is een minimale
 bezetting vereist om deze masterclasses te laten doorgaan. Uiterlijk 10 werkdagen
 voor de beoogde datum krijgen deelnemers bericht of de bijeenkomst wel of niet
 doorgaat.
•  Annulering door deelnemers is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voor de beoogde
 datum waarop de masterclass plaatsvindt. Deelnemers die binnen deze 10 werkdagen
 verhinderd raken, kunnen zich laten vervangen door een andere Erkend Hypothecair
 Planner. Vindt geen vervanging plaats dan is de kandidaat de volledige kosten van de
 masterclass verschuldigd.
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Masterclass Actualiteiten (Kennis)

Docent: Rob Timmermans

Ook in 2018 zijn er weer voldoende ontwikkelingen, die relevant zijn voor de adviespraktijk 
van de hypothecair planner. Denk hierbij aan de wijzigingen in de wet- en regelgeving, 
nieuwe besluiten,  publicaties van de Kennisgroepen van de Belastingdienst, richtlijnen van 
de AFM, nieuwe leennormen uit de Regeling Hypothecair Kredieten en de normen van de 
Nationale Hypotheek Garantie. 

De masterclass Actualiteiten wordt continu geactualiseerd. Hierbij worden de onderwerpen 
telkens aangepast aan de ontwikkelingen in de markt. In deze de masterclass staat de 
praktische invulling van de gewijzigde wet- en regelgeving in de adviespraktijk centraal. De 
onderwerpen worden toegelicht met veel voorbeelden.   

In de masterclass zal ook gewerkt worden met het wetboek. Het is immers van belang 
dat de hypothecair planner begrijpt waar de relevante wet- en regelgeving kan worden 
gevonden.  

Data en locaties

Rob Timmermans

Rob is ruim 25 jaar werkzaam 
in de financiële branche en 
heeft de laatste tien jaar, naast 
zijn financieel advieskantoor en 
makelaardij, voor verschillende 
opleidingsinstituten opleidingen 
en trainingen verzorgd.
In 2009 werd Rob door 
de SEH uitgeroepen tot 
‘Hypotheekadviseur van het Jaar’. 
De afgelopen jaren behoorde 
Rob, op basis van evaluaties 
van de deelnemers aan de 
masterclasses van de NHVP, 
telkens tot de beste docenten.   
In zijn opleidingen bundelt Rob 
zijn kennis als Master in financial 
planning en Registertaxateur met 
zijn ruime praktijkervaring. De 
kracht van Rob is het begrijpelijk 
maken van complexe materie en 
de praktijkgerichte toepassingen 
van de wet- en regelgeving.
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Masterclass Aanvraag explainhypotheek (Kennis)

Docent: Rob Timmermans

De voorwaarden in de Regeling Hypothecair Krediet en de passendheid van het advies bij de 
situatie van een klant lopen soms sterk uiteen. Iedereen kent de situatie, waarin een klant 
al jarenlang huurt voor een bepaald bedrag, maar deze klant geen hypothecair krediet kan 
krijgen, terwijl de maandelijkse lasten van de financiering aanzienlijk lager zijn.

De afgelopen jaren werd de aanvraag voor een explainhypotheek vaak afgewezen, maar 
inmiddels is daar een kentering in gekomen. Geldverstrekkers bieden weer de mogelijkheid 
tot explain. Daarnaast vinden steeds meer marktpartijen dat meer gekeken moet worden 
naar de betaalbaarheid en de passendheid van een advies en de te verstrekken financiering 
en minder naar de standaard acceptatievoorwaarden.  

Artikel 4 van de Regeling Hypothecair krediet biedt mogelijkheden af te wijken van de 
standaard norm, indien de motivering van de afwijking wordt vastgelegd, met documenten 
wordt onderbouwd en berekeningen bevat waaruit blijkt dat de afwijkende situatie getoetst 
is op de in deze regeling gestelde normen en waarin wordt aangegeven waarom het 
verstrekken van het hypothecair krediet in de specifieke situatie verantwoord is.

Tijdens de masterclass wordt een overzicht gegeven van de voorwaarden, die de 
verschillende geldverstrekkers hanteren bij explainhypotheken en de wijze waarop deze 
ingediend kunnen worden. Explain is vanzelfsprekend uitsluitend mogelijk en toegestaan 
als het advies in het belang van de klant is en passend is bij de (financiële) situatie van de 
klant. 

Aan de hand van verschillende casussen wordt bekeken welke explainmogelijkheden er 
zijn, op welke wijze de passendheid van het advies bij de situatie van de klant kan worden 
aangetoond én hoe hierover met de geldverstrekker kan worden gecommuniceerd. 

Rob Timmermans

Rob is ruim 25 jaar werkzaam 
in de financiële branche en 
heeft de laatste tien jaar, naast 
zijn financieel advieskantoor en 
makelaardij, voor verschillende 
opleidingsinstituten opleidingen 
en trainingen verzorgd.
In 2009 werd Rob door 
de SEH uitgeroepen tot 
‘Hypotheekadviseur van het Jaar’. 
De afgelopen jaren behoorde 
Rob, op basis van evaluaties 
van de deelnemers aan de 
masterclasses van de NHVP, 
telkens tot de beste docenten.   
In zijn opleidingen bundelt Rob 
zijn kennis als Master in financial 
planning en Registertaxateur met 
zijn ruime praktijkervaring. De 
kracht van Rob is het begrijpelijk 
maken van complexe materie en 
de praktijkgerichte toepassingen 
van de wet- en regelgeving.

Data en locaties



Masterclass Aflossingsvrij (Kennis)

Docent: Frank Paalman

• Aanleiding en ontstaan van (veel) aflossingsvrije hypotheken
 - Korte terugblik in de tijd. 
 - Wat zijn de risico’s voor de klant en de geldverstrekker?
 - Welk belang voelt de adviseur zelf?
 - Fiscaliteiten en de GHF.
 - Fiscaliteiten overgangsrecht en nieuw recht m.b.t. aflossingsvrij.
 - Hoeveel mag conform de GHF aflossingsvrij en uitzonderingen?

• Dossier aflossingsvrij en de AFM
 - Welke bevindingen heeft de toezichthouder gedaan?
 - Waarom acht de AFM het noodzakelijk dat bestaande klanten actief worden    
   benaderd?
 - Welke eisen stelt de toezichthouder aan de geldverstrekker en het     
   intermediair?
 - Verslag van de stand van zaken m.b.t. het overleg/samenwerking tussen AFM    
   en Dukers & Baelemans.

• Jouw klant en de aflossingsvrije hypotheek
 - Hoe informeer je een nieuwe klant over de risico’s van aflossingsvrij?
 - Oefening: Hoe te handelen handel je als een nieuwe klant nog geen 67 is, de    
   aangevraagde hypotheek veel hoger is dan op pensioeninkomen haalbaar en    
   hij een groot aflossingsvrij deel wenst? 
 - Welke aflossingsvormen zijn er allemaal en wanneer kun je welke het beste    
   toepassen?
 - Hoe benader je je bestaande klant?

Data en locaties
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Frank Paalman

Frank is verbonden als docent 
aan Dukers en Baelemans 
maar ook werkzaam in de 
adviespraktijk en ook vanuit 
beider rol nauw verwant aan dit 
thema. Hij heeft meegewerkt 
aan een uitgebreide ‘white 
paper’ over het onderwerp en 
is betrokken bij overleg tussen 
Dukers & Baelemans en de AFM.



Masterclass Beleggen (Kennis)

Docent: Alex Erlings

Tijdens deze masterclass wordt uitgebreid aandacht besteed aan het inzicht en de kennis die 
de adviseur nodig heeft om de klant goed te kunnen adviseren over beleggen. 
Omdat veel hypotheek- en assurantieadviseurs beleggen binnen het Nationaal regime 
handelen en daardoor adviseren over beleggingsfondsen, zal vooral aandacht worden 
besteedt aan de gevolgen van economische ontwikkelingen, de werking van financiële 
markten en de opbouw van een beleggingsportefeuille op basis van het klantprofiel. Het 
uiteindelijke doel is om de adviseur kennis, inzicht en zelfvertrouwen te geven om beleggen 
weer actief te gaan bespreken met de klant en te adviseren als dat passend is op basis van 
het klantprofiel.
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Alex Erlings

Alex is Directeur Opleidingen 
bij Hoffelijk Financieel en 
verzorgt al jaren trainingen 
voor onder andere de NVHP 
en is gespecialiseerd in het 
brede vakgebied van financiële 
planning. Na het afronden van 
zijn opleiding Master Financial 
Planning (MFP) is hij in 2014 
verkozen tot FFP-financieel 
planner van het jaar. Een jaar 
later werd hij door de leden van 
de NVHP verkozen tot beste 
docent masterclasses.

Onderwerpen:
• Wettelijke kader beleggen
 - Wet op het financieel toezicht.
 - Klantprofiel en zorgplicht.
 - Nationaal regime.
 - Vakbekwaamheidseisen.
 - Invoering MiFID II.
 - Leidraden AFM.

• De risico’s van sparen en beleggen
 - Definitie van risico.
 - Inflatie en koopkrachtrisico.
 - Korte termijn risico.
 - Lange termijn risico.
 - Behavioural finance.

• Adviseren over beleggen
 - Inventariseren risicobereidheid.
 - Belang van kennis en ervaring.
 - Risico- en scenario analyse.
 - Motiveren van beleggingsadvies.
 - Fiscale aspecten beleggen.

• Opbouw van een portefeuille
 - Moderne portefeuille theorie.
 - Top down benadering.
 - Strategische asset allocatie.
 - Tactische asset allocatie.

• Beleggingsproducten
 - Beleggingsfondsen.
 - Beleggingsrecht Eigen Woning.
 - Kapitaal- en lijfrenteverzekeringen.

Data en locaties



Masterclass Broninformatie (Kennis)

Docent: Jeroen Oversteegen

Deze masterclass zal in het teken staan van de digitale innovatie waarmee u als financieel 
adviseur mee te maken krijgt. Maar laat ook zien welke broninformatie op dit moment al 
beschikbaar is.

In masterclasses wordt altijd veel aandacht geschonken aan de inhoud van het 
hypotheekadvies.
Het bestuur van de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners vindt het echter 
belangrijk om in de masterclasses ook aandacht te schenken aan het adviesproces zelf. 
Digitale innovatie zal dit adviesproces meer en meer gaan beïnvloeden. Goede toepassing 
van deze innovaties zal de kwaliteit van het advies verhogen en het adviesproces efficiënter 
laten verlopen.

Jeroen Oversteegen, zelf Erkend Hypothecair Planner, zal in deze masterclass aandacht 
besteden aan onder meer:

• Overzicht van de belangrijkste partijen die zich nu bezig houden met bron data.

• Overzicht van de brondata die nu al voor elke adviseur beschikbaar zijn en   
 de wijze waarop deze data door een Erkend Hypothecair Planner voor een   
 onderscheidend advies kunnen worden gebruikt. 

• Gevolgen van implementatie voor doorlooptijd adviestraject, samenstelling   
 personeelsbestand en gevolgen voor het verdienmodel.

• Aandachtspunten van digitale innovatie in relatie tot privacywetgeving.

• Mogelijk stappenplan voor kantoren die zich willen voorbereiden     
 op de implementatie van de nieuwe digitale tools binnen hun bedrijfsvoering.
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Jeroen Oversteegen

Erkend Hypothecair Planner 
en verbonden aan de 
Hypotheekbond.

Data en locaties
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Masterclass Buy to let (Kennis)

Docent: Bart van der Wielen

Consumenten zijn in de huidige markt opzoek naar meer rendement op hun vermogen. 
“Buy-to-let”, oftewel het kopen van woningen/appartementen met het doel deze te gaan 
verhuren, neemt daardoor de laatste tijd een grote vlucht. Als Erkend Hypothecair Planner 
heeft u ook klanten die zich ook op dit terrein begeven. De Masterclass “But-to-let” geeft u 
daarbij de nodige tools om als een goed gesprekspartner op te treden.

• Inzicht in de Buy-to-let markt; wat zijn de historische en recente     
 ontwikkelingen? Welke maatschappelijke trends beïnvloeden deze markt? 

• Hoe interessant is het verhuren van vastgoed? Welk rendement is mogelijk en   
 welke risico’s zijn daar aan verbonden? 

• Regelgeving rondom verhuren van vastgoed. Welke impact heeft het huurrecht   
 op afwegingen in deze markt?  

• De positie van de adviseur rondom de adviespraktijk. 

• Hoe ziet het financieringslandschap voor de Buy-to-let markt er uit? Welke   
 mogelijkheden zijn er om dit te financieren?  

• Wat komt je tegen in het acceptatieproces van deze financiers en hoe kun je   
 daar als adviseur vroegtijdig rekening mee houden? 
 

Drs. Ing. Bart van der Wielen 

Oprichter en mede-eigenaar van 
Wielen de Leeuw. Kernwoorden: 
No-nonsens aanpak, warm én 
resultaat tegelijk kan wel! Bart 
heeft 15 jaar ervaring in het 
zakelijk segment bij financiële 
instellingen. Sinds 2006 is 
hij actief in het consultancy-
vakgebied. Hij heeft veel ervaring 
in het effectief en duidelijk 
benoemen van de problematiek. 

Bart is qua mens te typeren als 
een “denker” maar is vooral 
onderscheidend in zijn scherpe 
communicatiestijl in combinatie 
met de menselijke benadering. 
Hij is tevens inspirerend spreker 
op het gebied van o.a. succesvol 
ondernemerschap en actuele 
ontwikkelingen in de financiële 
sector. 

Data en locaties



Masterclass Dossiervorming (Vaardigheid)

Docent: Mischa Schrijver

In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde.
1. Adviesrapport
 a. Indeling
 Driedeling rapport:
 1. Vraagstelling van klant en het advies van de HP (het waarom van dit advies) staan   
  centraal en op 1.
 2. Uitwerking advies, Stappenplan, Kosten.
 3. Cijfermatige onderbouwing (wat moet in het rapport), onderliggende (verplichte)   
  documenten (vb. klantprofiel).
 b. Vereisten vanuit wet- en regelgeving
 BW, Wft en wat weten we uit de diverse publicaties van AFM (rapporten en    
 boetebesluiten). Best practice.
 c. Opzet
 Formulering advies waarbij uitgangspunt is: de klant moet het begrijpen op zijn/haar   
 niveau én voldaan wordt aan eisen wet – en regelgeving.
 • Het technisch kenmerk van een advies (-onderdeel c.q.. product/dienst).
 • Het voordeel van dat kenmerk voor de klant.
 • De link naar de wensen en behoeften zoals geïnventariseerd door Hypothecair   
  Planner.
 d. Taalgebruik
 Gemeenschappelijk Europees Referentiekader Talen (De zes ERK-niveaus, van A1 tot en   
 met C2). Toepassing in adviesrapport.
 e. Waarde van een goed advies/klantdossier
 Perspectief klant, toezicht(houder-)stechnisch, commercieel.
2. Overige verslaglegging en dossiervorming
 Verplichte dossier-onderdelen o.b.v. de adviesstadia van de AFM:
  1. Intake
  2. Inventarisatie
  3. Analyse
  4. Advies
  5. Bemiddelen
  6.  Nazorg
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Mischa Schrijver (1963) is Master 
of Financial Planning (MFP, Erasmus 
Universiteit) en naast een zeer ervaren 
docent in de financiële dienstverlening 
ook ontwerper van gespecialiseerde 
workshops, masterclasses ed. op het 
snijvlak van compliance, zorgplicht, 
best practice en commercie. Daarnaast 
heeft hij jarenlange praktijkervaring 
als adviseur/consultant op alle niveaus 
in de financiële dienstverlening. De 
laatste 10 jaar gaf hij leiding aan de 
sales- en adviesorganisatie van een 
wereldwijd werkende makelaar in 
assurantiën. Mischa is met zijn bedrijf 
MasterBenefits gespecialiseerd in het 
ontwikkelen én uitvoeren van sales- en 
managementtrainingen voor adviseurs 
op alle niveaus. Daarbij staat voorop 
dat een goed, compliant advies in het 
belang van de klant altijd samengaat 
met commercieel succes voor de 
adviseur. Mischa heeft recent met 
Dukers & Baelemans de MasterClass 
Advieskwaliteit ontwikkeld.

Data en locaties
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Masterclass Eigen woning en het scheidingsproces (Kennis)

Docent: Jasper Horsthuis 

Als stellen scheiden worden zij geconfronteerd met de complexe samenloop van de 
eigenwoningregeling en de fiscaliteit omtrent partneralimentatie die hiermee samenhangt. 
Deze materie blijft ook voor de adviseur zeer ingewikkeld. Dat brengt grote financiële 
risico’s voor de scheidingsconsument met zich mee. 

In deze masterclass wordt de kennis omtrent dit onderwerp verder verdiept. Ook zal diverse 
relevante jurisprudentie worden behandeld. Deze bijeenkomst stelt de NVHP adviseur 
in staat haar cliënten en andere professionals op hoog niveau te adviseren omtrent dit 
complexe onderwerp. 

Programma: 
• Introductie. 
 - Scheidingsproces en de rol van financieel adviseur. 
• Belastbaar inkomen uit eigen woning (korte bespreking van basisregeling in   
 samenhang met fiscaal partnerschap). 
• Fiscale scheidingsregeling. 
 - Fiscale eigenwoningregeling. 
 - Fiscale regeling omtrent onderhoudsverplichtingen (partneralimentatie). 
• Maken van een praktijkcasus. 
• (Fiscale) Vervreemding van de woning (fiscale eigen woningreserve of    
 restschuld). 
• Vaststellen van de nieuwe fiscale eigenwoningschuld na scheiding. 
 - Vaststelling van de bestaande eigen woningschuld in combinatie met     
   vergoedingsrechten en toenemende relevantie bij nieuw huwelijks vermogensrecht. 
 - Vaststellen van de eigenwoningschuld bij eenvoudige gemeenschappen.
• Verwervingskosten en éénmalige financieringskosten in samenhang met de   
 eigenwoningschuld. 
• Samenloop verhuisregeling en scheidingsregeling. 
• MC vragen en stellingen met Socrative (klassikale behandeling). 
• Evaluatie, afronding en uitreiken hand-outs. 

drs. J.O. (Jasper) Horsthuis 
CFP® RFEA, directeur van De 
Scheidingsdeskundige.

Jasper heeft het afgelopen 
jaar meegewerkt aan vier 
leergangen Echtscheiding 
Particulier en twee 
masterclasses verzorgd die 
door alle deelnemers zeer hoog 
werden gewaardeerd!

Data en locaties



Masterclass Estate Planning (Kennis)

Docent: Fatiha Mouhoul

De opzet van deze masterclass is, naast het vergroten en verdiepen van kennis over Estate Planning, 
dat de deelnemer in staat is een beter gesprek te voeren met zijn klant. Hij weet welke vragen 
relevant zijn en kan hierdoor zijn taak als hypothecair planner nog beter uitvoeren, zonder op de stoel 
van de notaris of fiscalist te gaan zitten.
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Schenkingsvrijstelling (Eigen Woning)
 - Hoe ziet de regeling er precies uit en hoe werkt het overgangsrecht?
 - Op welke manier kan er, zo fiscaal vriendelijk mogelijk, vermogen worden overgedragen 
   vanuit 2 generaties?
 - Aandachtspunten rondom de vastlegging.

• Lenen t.o.v. schenken
 - Aandachtspunten op fiscaal en juridisch terrein voor de adviseur (wat mag en kan    
     binnen familie-leningen?).
 - Gevolg van overlijden van de uitlener en effect op nalatenschap.

• Schenken op papier
 - Steeds meer vermogen zit ‘in de stenen’, als gevolg van fiscaal beleid en de lage rentestand. 
 - Wat houdt het in?
 - Welke mogelijkheden biedt het?
 - Aan welke voorwaarden dient een dergelijke schenking te voldoen (o.a. vastlegging).
 - Hoe kan de adviseur deze mogelijkheden in zijn adviespraktijk inzetten?

• Wettelijk erfrecht en testamentvormen
 - Hoe werkt vermogensoverdracht via het wettelijk erfrecht?
 - Hoe bepaal je de te betalen erfbelasting en welke (creatieve) mogelijkheden zijn hiervoor?
 - Welke testamentvormen zijn er en wat is het effect hiervan op de vermogensoverdracht bij   
   leven/overlijden?
 - Werkingstermijn testamenten.

• Samenlevingsvormen en vermogensoverdracht
 - Effect van verschillende samenlevingsvormen op vermogensoverdracht.
 - Werkingstermijn samenlevingsovereenkomst.
 - Effecten van het verblijvingsbeding in een samenlevingsovereenkomst.
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Fatiha Mouhoul 

Fiscalist, medewerker Learning 
& Development at Dukers & 
Baelemans

Data en locaties



Masterclass Fiscale knelpunten en het scheidingsproces (Kennis)

Docent: Jasper Horsthuis

Deze masterclass behandelt de belangrijkste financiële en fiscale risico’s die in de breedste zin 
kunnen worden voorkomen bij een scheiding. Hoe zijn deze fiscale gevolgen in de praktijk te 
voorkomen of te minimaliseren? Kan de fiscaliteit ook mogelijkheden bieden om tot creatieve 
oplossingen te komen? Door deze verdere verdieping wordt de adviseur in toenemende mate 
gesprekspartner voor de scheidingsconsument en andere professionals. 
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

• De vermogensverdeling bij scheiding. 
 - De eigen woning en vergoedingsrechten. 
 - Fiscale knelpunten. 

• Risico op fiscale overdracht (economisch eigendom) van de woning en het niet   
 voldoen aan de aflossingseis. 

• Financieren bij ex-partner. 

• Schenken.
 - Schenking of natuurlijke verbintenis? 
 - Tarief schenkbelasting en besluit. 

• Afzien van overwaarde woning in samenhang met afzien van partneralimentatie. 

• Fiscale positie KEW, SEW, BEW en andere kapitaalverzekeringen.
 
• Oplossingen door inzetten alternatieve vermogensbestanddelen.
 - Lijfrente. 
 - Pensioen. 
• Samenhang met toeslagen. 

• Diverse MC vragen komen tijdens de bijeenkomst aan de orde (Socrative). 

• Praktijkcasus maken in groepen om de opgedane kennis toe te passen.
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drs. J.O. (Jasper) Horsthuis 
CFP® RFEA, directeur van De 
Scheidingsdeskundige.

Jasper heeft het afgelopen 
jaar meegewerkt aan vier 
leergangen Echtscheiding 
Particulier en twee 
masterclasses verzorgd die 
door alle deelnemers zeer hoog 
werden gewaardeerd!
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Masterclass Huwelijksvermogensrecht (Kennis)

Docent: Jasper Horsthuis

De Eerste Kamer heeft 28 maart jl. ingestemd met de invoering van de nieuwe Beperkte 
gemeenschap van goederen. Deze wijziging van het huwelijksvermogensrecht heeft grote 
gevolgen voor de financiële adviespraktijk. 

De nieuwe beperkte gemeenschap zal uitsluitend gelden voor nieuwe huwelijken. Dat betekent 
dat er straks twee vermogensrechtelijke werelden naast elkaar bestaan. Het geven van 
financieel advies wordt hierdoor niet eenvoudiger. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden vallen 
straks, net als erfenissen en schenkingen, in beginsel niet meer in de huwelijksgemeenschap. 
Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk tot een eenvoudige gemeenschap behoren worden 
door het huwelijk echter wel de gemeenschap ingetrokken. 

Deze wijzigingen lijken de gemeenschap van goederen mogelijk eenvoudiger te maken. Het 
tegendeel is waar! Als financieel adviseur is het van groot belang dat u op de hoogte bent van de 
nieuwe en bestaande regelgeving. Door het volgen van deze bijeenkomst kunt u uw kennis ten 
aanzien van het complexe relatievermogensrecht weer helemaal opfrissen en verder verdiepen. 
U blijft hiermee gesprekspartner van uw cliënten en andere betrokken professionals. 

Programma: 
• Nieuwe beperkte wettelijke gemeenschap. 
• Vergelijking tussen ‘oude’ gemeenschap en nieuwe gemeenschap. 
• Overgangsrecht. 
• Bewijsvermoeden. 
• Leer van vergoedingsrechten en het toenemende belang hiervan inzake de   
 eigenwoning. 
• Knelpunten voor de beroepspraktijk. 
 - Civiel. 
 - Fiscaal. 
• Relevante aspecten ten aanzien van de eigenwoning.
• Relevante aspecten ten aanzien van een onderneming. 
• Beperking verhaalsmogelijkheden schuldeisers. 
• MC vragen en stellingen met Socrative (klassikale behandeling). 
• Evaluatie, afronding en uitreiken hand-outs. 

drs. J.O. (Jasper) Horsthuis 
CFP® RFEA, directeur van De 
Scheidingsdeskundige.

Jasper heeft het afgelopen 
jaar meegewerkt aan vier 
leergangen Echtscheiding 
Particulier en twee 
masterclasses verzorgd die 
door alle deelnemers zeer hoog 
werden gewaardeerd!
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Masterclass Hypotheekmaster in één dag® (Kennis)

Docent: Rob Timmermans

Deze masterclass bestaat uit twee dagdelen (op één dag) en telt daarmee voor twee 
masterclasses.

De eigen woning en de eigenwoningregeling zijn voor de hypothecair planner de basis van 
het advies. Door de vele recente wijzigingen in wet- en regelgeving en de complexiteit in de 
samenhang van de regels, is het in de praktijk vaak lastig deze regels toe te passen en het 
juiste advies te geven over de nieuwe hypotheekconstructie en de fiscale invulling hiervan.
 
De juiste toepassing van de wet- en regelgeving met betrekking tot de eigenwoningregeling 
staat daarom centraal in deze dubbele masterclass. Met name de complexiteit bij mutaties 
in bestaande eigenwoningschulden en schulden waarop de aflossingsverplichting van 
toepassing is, wordt op een heldere manier met veel voorbeelden uitgelegd en met 
casuïstiek verder toegelicht. 

In de masterclass wordt structuur aangebracht in de wetsartikelen, besluiten, kamerstukken 
en vragen- en antwoorden van de Kennisgroepen van de belastingdienst.
Daarom zal in deze masterclass met het wetboek worden gewerkt. 

In deze masterclass komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

• Het kwalificeren (en blijven kwalificeren) van een schuld als     
 eigenwoningschuld.
• Overgangs- en verhuisregelingen 
• Mutaties bij oversluiten in verschillende fiscale regimes
• Mutaties in de eigenwoningregeling bij verbreking van het partnerschap
• Bepaling van het aandeel in de eigenwoningschuld
• Het eigenwoningverleden en het nieuwe huwelijksgoederenregime
• Levensverzekeringen en de eigenwoningschuld
• Verschillen in de aflossingsstand bij verkoop van de woning aflossen uit eigen   
 middelen
• De starterslening en het overgangsrecht
• De eigenwoningschuld bij nieuwbouw
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Rob Timmermans

Rob is ruim 25 jaar werkzaam 
in de financiële branche en 
heeft de laatste tien jaar, naast 
zijn financieel advieskantoor en 
makelaardij, voor verschillende 
opleidingsinstituten opleidingen 
en trainingen verzorgd.
In 2009 werd Rob door 
de SEH uitgeroepen tot 
‘Hypotheekadviseur van het Jaar’. 
De afgelopen jaren behoorde 
Rob, op basis van evaluaties 
van de deelnemers aan de 
masterclasses van de NHVP, 
telkens tot de beste docenten.   
In zijn opleidingen bundelt Rob 
zijn kennis als Master in financial 
planning en Registertaxateur met 
zijn ruime praktijkervaring. De 
kracht van Rob is het begrijpelijk 
maken van complexe materie en 
de praktijkgerichte toepassingen 
van de wet- en regelgeving.

Data en locaties
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Masterclass Kifid leermomenten (Kennis)

Docent: Rob Timmermans

De uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) geven richting aan 
de wijze waarop het adviesproces van de hypothecair planner moet worden ingericht.  
In haar uitspraken geeft de geschillencommissie duidelijk aan wat wordt verwacht van het 
advies aan de klant, de aan de klant verstrekte adviesrapportage en de dossiervorming. 

Recent heeft de Kifid zich in verschillende zaken uitgesproken, die waren ingediend 
door de Stichting Hypotheekclaim. Uit die uitspraken blijkt dat de zorgvuldigheid van de 
dossiervorming meestal doorslaggevend is voor de uitkomst van een zaak bij het Kifid. 
Tijdens deze masterclass worden recente zaken, die door het Kifid zijn beoordeeld, 
besproken. 

De masterclass krijgt een praktijkgerichte invulling, door de deelnemers actief te betrekken 
in de overwegingen en de besluitvorming door de Geschillencommissie in de betreffende 
Kifidzaken. 

Hierbij worden bij elke zaak het volgende onderdelen behandeld:

• De inhoud en het verloop van de zaak.

• De voor- en tegenargumenten.

• De overwegingen van de geschillencommissie.

• De uitspraak.

• De gevolgen voor de adviespraktijk van de Hypothecair Planner.

Rob Timmermans

Rob is ruim 25 jaar werkzaam 
in de financiële branche en 
heeft de laatste tien jaar, naast 
zijn financieel advieskantoor en 
makelaardij, voor verschillende 
opleidingsinstituten opleidingen 
en trainingen verzorgd.
In 2009 werd Rob door 
de SEH uitgeroepen tot 
‘Hypotheekadviseur van het Jaar’. 
De afgelopen jaren behoorde 
Rob, op basis van evaluaties 
van de deelnemers aan de 
masterclasses van de NHVP, 
telkens tot de beste docenten.   
In zijn opleidingen bundelt Rob 
zijn kennis als Master in financial 
planning en Registertaxateur met 
zijn ruime praktijkervaring. De 
kracht van Rob is het begrijpelijk 
maken van complexe materie en 
de praktijkgerichte toepassingen 
van de wet- en regelgeving.

Data en locaties



Masterclass Netto Besteedbaar Inkomen (Kennis)

Docent: Monique Londema

Vanuit de praktijk zijn er voldoende voorbeelden van bijvoorbeeld oudere klanten die om 
vragen om advies vragen over een hypotheek om geld uit de stenen van hun woning te 
halen om hun leven te kunnen blijven betalen. Hoe ga je met een dergelijke vraag om? Wat 
neem je allemaal op in de inkomsten en uitgaven? Welke aannames heeft de hypothecair 
planner over de klant in kwestie? 

• Ouder worden/AO: houdt de EHP-er rekening houden met het eigen risico voor   
 de zorgverzekering en met oplopende zorgkosten? 
• Ouder worden: hoe om te gaan met de actuele discussie van de 50-plusser met   
 een aflossingsvrije hypotheek? 
 - Overlijden: erfbelasting en de invloed op de betaalbaarheid van de maandlasten.
 - Huwelijks goederenregime en testamenten.
• Kinderen:
 - De kosten van kinderen in het hypothecair plan? 
• Beleggen: bij tegenvallende beleggingsresultaten: welke consequenties heeft   
 dit voor de betaalbaarheid van de hypotheeklasten (op termijn)? 
 - Welke mogelijke oplossingen.
 - Meenemen van rendementen bij bepalen NBI? 
• Afkopen KEW/SEW/BEW af te kopen.
• Ondernemer: wat zijn aandachtspunten bij het bepalen van het NBI voor de   
 ondernemer? groei/krimp/faillissement onderneming. 
• Hoe kijkt AFM aan tegen advies o.b.v. NBI? En de GHF? En geldverstrekkers? 

Doel: 
• Bewustwording mogelijke belemmerende overtuigingen bij EHP-er (en klant). 
• Kennis en kunde om de klant te bewegen te budgetteren. Kennis en kunde om   
 de klant duidelijk te maken waarom NBI leidend is bij zijn beslissing voor een   
 hypothecaire geldlening.
• Kennis inkomensbronnen bij verschillende inkomensscenario’s (wet- en    
 regelgeving).  
• Kennis en begrip fiscale gevolgen inkomenswijziging voor onder andere    
 toeslagen en heffingskortingen. 
• Voorbeelden uit de praktijk.

18

Monique londema

Professional op het gebied 
van totale financiële planning. 
Specialist in hypothecaire 
planning als bijzonder onderdeel 
van financiële planning.
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Masterclass Ondernemer en vaststellen Inkomen (Vaardigheid)

Docent: Harry van Houdt

Het aangaan van een hypotheek is een van de meest ingrijpende beslissingen in iemands leven. 
De acceptant, van de geldverstrekker, is verantwoordelijk voor het correct interpreteren van de 
documenten ten opzichte van de acceptatievoorwaarden. De financieel adviseur wil doorgaans dat het 
aanvraagproces zo efficiënt als mogelijk verloopt. In de praktijk blijken de verantwoordelijkheden en 
wensen niet altijd even goed op elkaar aan te sluiten. 
De beoordeling van de stukken van een werknemer is overigens een stuk eenvoudiger dan wanneer 
het om een (IB/VpB) ondernemer gaat. 

Het hypotheekproces vindt voor een groot deel, onzichtbaar voor de klant, achter de schermen 
plaats. De klant ziet dit proces als het meest onaantrekkelijke deel van het adviestraject. De rol van 
de financieel adviseur is hierin essentieel. 

Indien u alleen uw jaarcijfers inlevert bij de hypotheekverstrekker, dan zal de acceptant van de 
geldverstrekker op basis van deze cijfers een eigen beeld vormen over de onderneming. De vraag is 
of de acceptant op basis van uitsluitend deze informatie wel een goed en volledig beeld krijgt van de 
onderneming? Zij hebben de ondernemer niet gesproken en hebben de onderneming nooit bezocht.

De cijfers zijn in beginsel opgesteld voor het indienen van de belastingaangifte. De boekhouder/
accountant heeft daarbij alle mogelijkheden gebruikt om binnen deze fiscale regels de winst zo laag 
mogelijk te houden. Nu dienen deze cijfers veelal ook als uitgangspunt voor de beoordeling van een 
hypotheekaanvraag.

Daarnaast kan de jaarrekening vervuild zijn door eenmalige kosten, afschrijvingen etc. 
Dit alles kan een negatief effect op het gemiddelde inkomen.
 
In de masterclass komen de volgende zaken aan bod:
• De jaarrekening van een IB en VpB ondernemer.
• Risico’s binnen een jaarrekening.
• Kengetallen, zoals liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit.

Leerdoelen:
Na deze workshop kunt u:
•  Een toetsinkomen onderbouwen die passend is bij de huidige situatie;
•  de acceptant meer gevoel geven bij de cijfers van de onderneming.

Harry van Houdt

Harry is eigenaar van de 
Nederlandse Planners Associatie 
en een professional op het 
gebied van totale financiële 
planning. Specialist op het 
gebied van echtscheidingen, 
complexe vraagstukken op 
het gebied van pensioenen, 
estate planning en exclusieve 
vermogensplanning.

Data en locaties



Masterclass Overeenkomstenrecht en eigen woning (Vaardigheid)

Docent: Jasper Horsthuis

Tijdens een relatie maken stellen verschillende keuzes die hun eigen en gezamenlijke financiële 
situatie beïnvloeden. Meestal worden in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden 
standaardzaken geregeld. In veel gevallen sluiten de afspraken in een samenlevingsovereenkomst 
niet aan op de keuzes die stellen naderhand maken. Dit kan er toe leiden dat uw cliënten bij een 
eventuele relatiebreuk discussie krijgen over de bedoelingen en verwachtingen van de gemaakte 
keuzes. Deze discussies kunnen tot onderlinge juridische procedures leiden. Ook kunnen er fiscale 
problemen ontstaan. Dit brengt voor uw cliënten een hoop onzekerheid en hoge kosten met zich 
mee. In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden. 

Voorbeelden van situaties waarbij het noodzakelijk is afspraken vast te leggen: 
• Gerechtigdheid in de woning en interne draagplicht van de schuld. 
• Aansprakelijkheid zonder eigendom. 
• Inbreng eigen middelen aankoop woning. 
• Aflossen (gezamenlijke) schuld. 
• Investeren eigen middelen verbouwing. 

Door het vastleggen van afspraken weten cliënten waar ze aan beginnen en wordt de kans 
aanzienlijk kleiner dat ze bij een relatiebreuk voor verrassingen komen te staan. Op het moment 
dat u als hypotheekadviseur in staat bent mee te denken over deze knelpunten en afspraken kunt 
vastleggen, onderscheidt u zich van andere adviseurs. Hierdoor kunt u uw relatie met uw cliënten 
verder bestendigen. Ook bespaart u uw cliënten in veel gevallen de gang naar de notaris. 

Programma: 
• Belangrijkste knelpunten waarover cliënten afspraken zouden moeten maken. 
• Bespreken jurisprudentie (het niet vastleggen van afspraken leidt regelmatig tot   
 grote problemen. 
• Interne draagplicht vs. vergoedingsrechten. 
• Nominaliteitsleer vs. evenredigheidsleer. 
• Wat kunt u voor cliënten betekenen met betrekking tot de vastlegging van de   
 wensen van cliënten in een overeenkomst? 
• Verstrekken van diverse hoogwaardige sjabloondocumenten die u in uw praktijk   
 goed kunt gebruiken. 
• MC vragen en stellingen met Socrative (klassikale behandeling). 
• Evaluatie, afronding en uitreiken hand-outs. 
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Masterclass Toekomstvoorzieningen ondernemers (Kennis)

Docent: Alex Erlings

Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op het adviesproces en de verschillende 
methodieken die er zijn voor de advisering over de life-events. Bij de behandeling van de 
life-events wordt het inhoudelijke aspect (kennis) gecombineerd met de vaardigheden om 
een goed gesprek te kunnen voeren en een reproduceerbaar advies te schrijven. Ook wordt 
ingegaan op de versobering van het sociale stelsel en welke maatregelen een adviseur kan 
treffen om te voorzien in de wensen en doelstellingen van de klant.

Alex Erlings

Alex is Directeur Opleidingen 
bij Hoffelijk Financieel en 
verzorgt al jaren trainingen 
voor onder andere de NVHP 
en is gespecialiseerd in het 
brede vakgebied van financiële 
planning. Na het afronden van 
zijn opleiding Master Financial 
Planning (MFP) is hij in 2014 
verkozen tot FFP-financieel 
planner van het jaar. Een jaar 
later werd hij door de leden van 
de NVHP verkozen tot beste 
docent masterclasses.

Onderwerpen
• Het adviesproces en de life-events
 - Ken-uw-klant principe.
 - Inventariseren van doelstellingen.
 - Belang van kennis en ervaring bij   
  life-events.
 - Vaststellen risicobereidheid bij 
  life-events.
 - Constructief confronteren.
 - Motivatie van advies.
• Verschillende adviesmethodieken
 - Gedragscode Hypothecaire.
  Financieringen.
 - Netto besteedbaar inkomen.
 - Vrij besteedbaar inkomen.
 - Budgetteren.
• Pensioen/lang leven
 - (uitfasering) pensioen eigen beheer.
 - Oudedagsverplichting.
 - Oudedagsreserve.
 - Lijfrente.

• Overlijden
 - Algemene nabestaandenwet.
 - Overlijden en de onderneming.
 - Erfrente en overlijdensrisico-   
  verzekering.
• Arbeidsongeschiktheid
 - Loondoorbetaling bij ziekte (BV).
 - Arbeidsongeschiktheidsverzekering   
  (AOV).
 - Sociale voorzieningen ondernemers.
 - Vrijwillige voorzetting ZW/WIA.
• Wisselende inkomsten en dalende   
 omzetten
 - IB-ondernemers.
 - Besloten vennootschappen.
 - Belastingmiddeling.

Data en locaties



Masterclass Toekomstvoorzieningen particulier (Kennis)

Docent: Alex Erlings

Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op het adviesproces en de verschillende 
methodieken die er zijn voor de advisering over de life-events. Bij de behandeling van de 
life-events wordt het inhoudelijke aspect (kennis) gecombineerd met de vaardigheden om 
een goed gesprek te kunnen voeren en een reproduceerbaar advies te schrijven.
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Alex Erlings

Alex is Directeur Opleidingen 
bij Hoffelijk Financieel en 
verzorgt al jaren trainingen 
voor onder andere de NVHP 
en is gespecialiseerd in het 
brede vakgebied van financiële 
planning. Na het afronden van 
zijn opleiding Master Financial 
Planning (MFP) is hij in 2014 
verkozen tot FFP-financieel 
planner van het jaar. Een jaar 
later werd hij door de leden van 
de NVHP verkozen tot beste 
docent masterclasses.

Onderwerpen
• Het adviesproces en de life-events
 - Ken-uw-klant principe.
 - Inventariseren van doelstellingen.
 - Belang van kennis en ervaring bij   
  life-events.
 - Vaststellen risicobereidheid bij 
  life-events.
 - Constructief confronteren.
 - Motivatie van advies.
• Verschillende adviesmethodieken
 - Gedragscode Hypothecaire    
  Financieringen.
 - Netto besteedbaar inkomen.
 - Vrij besteedbaar inkomen.
 - Budgetteren.
• Pensioen/lang leven
 - Eerste pijler (AOW).
 - Twee pijler (werkgeverspensioen).
 - Derde pijler (lijfrente).
 - Vierde pijler (eigen woning/   
  vermogen).
 - Vijfde pijler (arbeidsvermogen).

• Overlijden
 - Algemene nabestaandenwet.
 - Partnerpensioen en wezenpensioen.
 - Erfrente en overlijdensrisico-   
  verzekering.
• Arbeidsongeschiktheid
 - Cijfers en feiten arbeidsongeschiktheid.
 - Wet werk en inkomen naar    
  arbeidsvermogen.
 - WIA-verzekeringen (collectief en   
  individueel).
 - Woonlastenverzekeringen.
• Werkloosheid
 - Cijfers en feiten werkloosheid.
 - Werkloosheidswet.
 - Woonlastenverzekering.

Data en locaties
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Locaties Masterclasses

Amsterdam
Assen
Eindhoven 
Hengelo
Hoevelaken
Ridderkerk 
Stein
Zwolle

 Amsterdam

◀

 Assen

◀

 Hoevelaken

◀

 Eindhoven

◀

 Zwolle

◀

 Ridderkerk

◀

 Stein

◀

 Hengelo

◀
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Actualiteiten Amsterdam 

donderdag 22 maart 2018  09:30-13:00
woensdag 13 juni 2018  09:30-13:00
dinsdag 4 september 2018  13:30-17:00
woensdag 28 november 2018 09:30-13:00

Actualiteiten Assen 

donderdag 8 maart 2018  09:30-13:00
dinsdag 26 juni 2018   09:30-13:00
donderdag 20 september 2018 13:30-17:00
woensdag 7 november 2018  13:30-17:00

Actualiteiten Eindhoven

woensdag 28 februari 2018  09:30-13:00
woensdag 30 mei 2018  09:30-13:00
maandag 10 september 2018 09:30-13:00
dinsdag 6 november 2018  09:30-13:00

Actualiteite Hengelo
 
dinsdag 13 maart 2018  09:30-13:00
dinsdag 5 juni 2018   09:30-13:00
woensdag 4 juli 2018  09:30-13:00
donderdag 15 november 2018 09:30-13:00

Actualiteiten Hoevelaken

dinsdag 6 februari 2018  09:30-13:00
donderdag 5 april 2018  09:30-13:00
dinsdag 18 september 2018  13:30-17:00
dinsdag 4 december 2018  13:30-17:00

Actualiteiten Ridderkerk
 
vrijdag 9 maart 2018   09:30-13:00
dinsdag 8 mei 2018   09:30-13:00
woensdag 26 september 2018 13:30-17:00
dinsdag 9 oktober 2018  13:30-17:00

Actualiteiten Stein

donderdag 29 maart 2018  09:30-13:00
dinsdag 19 juni 2018   09:30-13:00
woensdag 12 september 2018 09:30-13:00 
vrijdag 7 december 2018  09:30-13:00

Actualiteiten Zwolle
 
dinsdag 13 februari 2018  09:30-13:00
woensdag 16 mei 2018  09:30-13:00
woensdag 11 juli 2018  09:30-13:00
dinsdag 11 december 2018  13:30-17:00

Aanmelden

https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=AT+2018&opleidingssoortId=40096
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Masterclass Aanvraag Explainhypotheek

Amsterdam woensdag 13 juni 2018 13:30-17:00
Assen dinsdag 26 juni 2018 13:30-17:00
Eindhoven woensdag 30 mei 2018 13:30-17:00
Eindhoven maandag 10 september 2018 13:30-17:00
Hengelo donderdag 15 november 2018 13:30-17:00
Hoevelaken donderdag 5 april 2018 13:30-17:00
Hoevelaken dinsdag 18 september 2018 09:30-13:00
Ridderkerk dinsdag 8 mei 2018 13:30-17:00
Ridderkerk dinsdag 9 oktober 2018 09:30-13:00
Stein vrijdag 7 december 2018 13:30-17:00
Zwolle woensdag 16 mei 2018 13:30-17:00
Zwolle dinsdag 11 december 2018 09:30-13:00 

Masterclass Aflossingsvrij 

Amsterdam maandag 5 maart 2018 09:30-13:00
Assen maandag 19 februari 2018 09:30-13:00
Eindhoven vrijdag 18 mei 2018 09:30-13:00
Hengelo donderdag 21 juni 2018 09:30-13:00 
Hoevelaken donderdag 12 april 2018 09:30-13:00
Hoevelaken vrijdag 8 juni 2018 09:30-13:00
Ridderkerk maandag 28 mei 2018 09:30-13:00
Zwolle dinsdag 10 april 2018 09:30-13:00

Masterclass Beleggen

Amsterdam maandag 5 maart 2018  13:30-17:00
Assen  maandag 19 februari 2018  13:30-17:00
Eindhoven donderdag 28 juni 2018  13:30-17:00
Eindhoven dinsdag 13 november 2018  13:30-17:00
Hengelo donderdag 29 maart 2018  09:30-13:00
Hoevelaken donderdag 24 mei 2018  13:30-17:00
Hoevelaken donderdag 5 juli 2018  13:30-17:00
Ridderkerk donderdag 21 juni 2018  09:30-13:00
Ridderkerk donderdag 18 oktober 2018  13:30-17:00
Stein  dinsdag 17 april 2018  09:30-13:00
Zwolle  maandag 16 april 2018  13:30-17:00
Zwolle  donderdag 12 juli 2018  13:30-17:00

Masterclass Broninformatie

Amsterdam woensdag 21 november 2018 09:30-13:00
Assen  maandag 15 oktober 2018  09:30-13:00
Eindhoven vrijdag 18 mei 2018   13:30-17:00
Eindhoven maandag 5 november 2018  09:30-13:00
Hengelo donderdag 21 juni 2018  13:30-17:00
Hoevelaken donderdag 12 april 2018  13:30-17:00
Hoevelaken vrijdag 8 juni 2018   13:30-17:00
Hoevelaken donderdag 4 oktober 2018  09:30-13:00
Ridderkerk maandag 28 mei 2018  13:30-17:00
Ridderkerk woensdag 5 december 2018  13:30-17:00
Zwolle  dinsdag 10 april 2018  13:30-17:00
Zwolle  donderdag 11 oktober 2018  09:30-13:00

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=EXPL&opleidingssoortId=40089
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=AFL&opleidingssoortId=40094
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=BEL&opleidingssoortId=40095
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=BRO&opleidingssoortId=40097
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Masterclass Buy to let

Eindhoven donderdag 15 maart 2018 13:30-17:00
Eindhoven woensdag 31 oktober 2018 13:30-17:00
Hoevelaken dinsdag 29 mei 2018 13:30-17:00
Hoevelaken woensdag 12 december 2018 13:30-17:00
Ridderkerk donderdag 14 juni 2018 09:30-13:00
Ridderkerk maandag 26 november 2018 13:30-17:00
Zwolle vrijdag 23 februari 2018 13:30-17:00
Zwolle donderdag 29 november 2018 13:30-17:00 

Masterclass Dossiervorming 

Eindhoven donderdag 15 maart 2018 09:30-13:00
Eindhoven vrijdag 13 april 2018 09:30-13:00
Eindhoven maandag 5 november 2018 13:30-17:00
Hoevelaken dinsdag 29 mei 2018 09:30-13:00
Hoevelaken donderdag 4 oktober 2018 13:30-17:00
Ridderkerk donderdag 14 juni 2018 13:30-17:00
Ridderkerk woensdag 5 december 2018 09:30-13:00
Zwolle vrijdag 23 februari 2018 09:30-13:00
Zwolle donderdag 11 oktober 2018 13:30-17:00

Masterclass Eigen woning en het scheidingsproces

Amsterdam donderdag 19 april 2018  09:30-13:00
Eindhoven donderdag 28 juni 2018  09:30-13:00
Hoevelaken donderdag 24 mei 2018  09:30-13:00
Hoevelaken woensdag 27 juni 2018  09:30-13:00
Ridderkerk donderdag 21 juni 2018  13:30-17:00
Zwolle  maandag 16 april 2018  09:30-13:00

Masterclass Estate Planning

Amsterdam donderdag 22 februari 2018  13:30-17:00
Amsterdam donderdag 19 april 2018  13:30-17:00
Assen  woensdag 25 april 2018  09:30-13:00
Eindhoven donderdag 1 maart 2018  13:30-17:00
Eindhoven vrijdag 14 september 2018  13:30-17:00
Hengelo maandag 24 september 2018 09:30-13:00
Hoevelaken donderdag 15 februari 2018  13:30-17:00
Hoevelaken woensdag 27 juni 2018  13:30-17:00
Hoevelaken donderdag 13 september 2018 13:30-17:00
Ridderkerk vrijdag 23 februari 2018  13:30-17:00
Ridderkerk donderdag 27 september 2018 13:30-17:00
Stein  woensdag 14 november 2018 13:30-17:00
Zwolle  woensdag 7 februari 2018  13:30-17:00
Zwolle  vrijdag 5 oktober 2018  13:30-17:00

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=BTL&opleidingssoortId=40101
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+vaardigheid&soortcode=DV&opleidingssoortId=40111
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=EWS&opleidingssoortId=40102
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=EP&opleidingssoortId=40105
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Masterclass Fiscale knelpunten en het 
scheidingsproces

Eindhoven woensdag 24 oktober 2018 09:30-13:00
Hoevelaken vrijdag 9 november 2018 13:30-17:00
Ridderkerk woensdag 12 december 2018 09:30-13:00
Stein woensdag 14 november 2018 09:30-13:00
Zwolle donderdag 18 oktober 2018 09:30-13:00 

Masterclass Huwelijksvermogensrecht

Amsterdam donderdag 22 februari 2018 09:30-13:00
Assen woensdag 25 april 2018 13:30-17:00
Eindhoven donderdag 1 maart 2018 09:30-13:00
Hoevelaken donderdag 15 februari 2018 09:30-13:00
Ridderkerk vrijdag 23 februari 2018 09:30-13:00
Zwolle woensdag 7 februari 2018 09:30-13:00

Masterclass Hypotheekmaster in één dag®

Amsterdam vrijdag 12 oktober 2018  09:30-17:00
Assen vrijdag 6 juli 2018  09:30-17:00
Eindhoven dinsdag 27 maart 2018  09:30-17:00
Eindhoven maandag 3 december 2018  09:30-17:00
Hengelo maandag 12 februari 2018  09:30-17:00 
Hoevelaken maandag 19 maart 2018  09:30-17:00
Hoevelaken maandag 19 november 2018  09:30-17:00
Ridderkerk vrijdag 6 april 2018  09:30-17:00
Ridderkerk donderdag 1 november 2018  09:30-17:00
Stein dinsdag 27 februari 2018  09:30-17:00
Zwolle maandag 25 juni 2018  09:30-17:00
Zwolle maandag 12 november 2018  09:30-17:00

Masterclass Kifid leermomenten

Amsterdam donderdag 22 maart 2018  13:30-17:00
Assen donderdag 8 maart 2018  13:30-17:00
Eindhoven woensdag 28 februari 2018  13:30-17:00
Eindhoven dinsdag 6 november 2018  13:30-17:00
Hengelo woensdag 4 juli 2018  13:30-17:00
Hoevelaken dinsdag 6 februari 2018  13:30-17:00
Hoevelaken dinsdag 4 december 2018  09:30-13:00
Ridderkerk vrijdag 9 maart 2018  13:30-17:00
Ridderkerk woensdag 26 september 2018  09:30-13:00
Stein woensdag 12 september 2018  13:30-17:00
Zwolle dinsdag 13 februari 2018  13:30-17:00
Zwolle woensdag 11 juli 2018  13:30-17:00

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=FKS&opleidingssoortId=39931
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=HVR&opleidingssoortId=40106
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=HM&opleidingssoortId=40112
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=KL&opleidingssoortId=40119
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Masterclass Netto Besteedbaar Inkomen

Amsterdam woensdag 21 november 2018 13:30-17:00
Assen maandag 15 oktober 2018 13:30-17:00
Eindhoven dinsdag 24 april 2018 13:30-17:00
Eindhoven woensdag 24 oktober 2018 13:30-17:00
Hengelo donderdag 29 maart 2018 13:30-17:00
Hoevelaken donderdag 14 juni 2018 13:30-17:00
Hoevelaken vrijdag 9 november 2018 09:30-13:00
Ridderkerk dinsdag 20 februari 2018 13:30-17:00
Ridderkerk woensdag 12 december 2018 13:30-17:00
Stein maandag 9 april 2018 13:30-17:00
Zwolle dinsdag 22 mei 2018 13:30-17:00
Zwolle donderdag 18 oktober 2018 13:30-17:00

Masterclass Ondernemer en Vaststellen Inkomen

Amsterdam maandag 14 mei 2018 09:30-13:00
Assen donderdag 17 mei 2018 09:30-13:00
Eindhoven vrijdag 13 april 2018 13:30-17:00
Eindhoven woensdag 31 oktober 2018 09:30-13:00
Hengelo dinsdag 30 oktober 2018 13:30-17:00
Hoevelaken dinsdag 29 mei 2018 13:30-17:00
Hoevelaken woensdag 12 december 2018 09:30-13:00
Ridderkerk donderdag 14 juni 2018 13:30-17:00
Ridderkerk maandag 26 november 2018 09:30-13:00
Stein dinsdag 23 oktober 2018 13:30-17:00
Zwolle maandag 11 juni 2018 09:30-13:00
Zwolle donderdag 29 november 2018 09:30-13:00

Masterclass Overeenkomstenrecht en Eigen woning

Eindhoven vrijdag 14 september 2018 09:30-13:00
Hengelo maandag 24 september 2018 13:30-17:00
Hoevelaken donderdag 13 september 2018 09:30-13:00
Ridderkerk donderdag 27 september 2018 09:30-13:00
Zwolle vrijdag 5 oktober 2018 09:30-13:00

Masterclass Toekomstvoorzieningen ondernemers

Eindhoven dinsdag 24 april 2018 09:30-13:00
Hoevelaken donderdag 14 juni 2018 09:30-13:00
Ridderkerk donderdag 18 oktober 2018 09:30-13:00
Zwolle donderdag 12 juli 2018 09:30-13:00

Masterclass Toekomstvoorzieningen particulier

Eindhoven dinsdag 13 november 2018 09:30-13:00
Hoevelaken donderdag 5 juli 2018 09:30-13:00
Ridderkerk dinsdag 20 februari 2018 09:30-13:00
Zwolle dinsdag 22 mei 2018 09:30-13:00

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=NBI+2018&opleidingssoortId=40103
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+vaardigheid&soortcode=OVI+2018&opleidingssoortId=40122
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+vaardigheid&soortcode=OREW&opleidingssoortId=40127
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=TVO&opleidingssoortId=40123
https://nvhp.opleidingsportaal.nl/opleidingen?categorie=Masterclasses+kennissessie&soortcode=TVP&opleidingssoortId=40124
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Deze brochure is een uitgave van Stichting Certificering
Erkend Hypothecair Planners, St. CEHP.

De contactgegevens van St. CEHP zijn:
De Wel 14-16
Postbus 206
3870 CE Hoevelaken
E-mail: secretariaat@cehp.nl
www.cehp.nl


