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Onderwerp: workshop ‘Geschiktheid’ 
         Amsterdam, 9 mei 2012 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De deskundigheid van bestuurders van financiële ondernemingen ligt steeds meer onder een 
vergrootglas. De in 2011 ingevoerde beleidsregel deskundigheid van DNB en AFM wordt vanaf 1 juli 
2012 ook van toepassing op leden van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Daarbij 
wordt per die datum de term deskundigheid vervangen door geschiktheid. Elke instelling dient het 
functioneren, de deskundigheid en de competenties van haar Raad van Bestuur en Raad van 
Commissarissen of Raad van Toezicht zorgvuldig in kaart te brengen.  
 
Dit veronderstelt dat staffunctionarissen rond deze colleges, zoals secretarissen en compliance 
officers, goed op de hoogte zijn van de regels en de werking in de praktijk.  Om betrokkenen 
daarvoor toe te rusten organiseren Montae en Finnius in juni voor verzekeraars diverse workshops 
‘Geschiktheid’. Geïnteresseerde bestuurders en commissarissen kunnen ook deelnemen. 
 
In de workshop wordt op interactieve wijze het regelgevend kader besproken (wat geldt voor wie) en 
worden de effecten van de regels op zowel de onderneming als de bestuurders in kaart gebracht. Er 
wordt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een onderneming de regels 
kan invoeren en hoe bestuurders en commissarissen zich op een deskundigheidstoets of hertoetsing 
kunnen voorbereiden. Daarbij is er aandacht voor cultuur, gedrag, competenties en de dynamiek aan 
de bestuurstafel. Ten slotte wordt de verhouding met de toezichthouder belicht. Ervaringen met 
betrekking tot organisaties die het onderwerp iets te lichtzinnig oppakten komen aan bod. Door de 
workshopvorm kunnen de deelnemers hun eigen expertise en vragen inbrengen. De deelnemers 
gaan zo naar huis met praktische handreikingen en dos & don’ts rond het proces van (her)toetsing.  
 
Het programma van de workshop is bijgevoegd.  Inschrijving kan via het sturen van een email aan 
workshop@finnius.nl met vermelding van uw naam, contactgegevens en de datum van de workshop. 
De kosten  bedragen EUR  475,- per persoon. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via het genoemde emailadres. Op verzoek 
kunnen wij ook een speciaal op uw organisatie gerichte in-house workshop verzorgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Casper Riekerk  
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