
 

 

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER ESTATE PLANNERS 

Definities (algemeen) 

1. In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Register Estate Planners: aanduiding van de groep natuurlijke personen die de titel 

Register Estate Planner mogen gebruiken. 

b. Register Estate Planner: natuurlijke persoon die op grond van het voldoen aan de 

voorwaarden is toegelaten tot inschrijving in het Register Estate Planners 

c. Stichting Register Estate Planners: de bij akte van 23 december 2009 opgerichte 

stichting die tot doel heeft het bevorderen van de nationale en internationale 

estate planning en het verrichten van al hetgeen dat verband houdt met het 

vorenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

d. Licent Academy: de besloten vennootschap Licent Fiscale en Juridische Uitgevers 

b.v. 

Permanente Educatie (definitie) 

2. Op basis van artikel 8 van het Reglement Register Estate Planners dient de Register 

Estate Planner deskundig te zijn en te blijven door zich permanent bij te scholen, het 

volgen van cursussen, het bijwonen van studiedagen en de voorschriften van het bestuur 

van de Stichting Register Estate Planners na te leven. 

Vereisten Permanente Educatie 

3. Om te voldoen aan de vereisten van Permanente Educatie geldt het volgende: 

a. De Register Estate Planner dient tenminste één maal per jaar een Studiedag van het 

Register Estate Planners te volgen. De Stichting Register Estate Planners zal zich er voor 

inzetten dat de Register Estate Planner hiervoor overigens ook 6 PE-punten kan 

verkrijgen ten behoeve van de voor zijn beroepsgroep geldende eisen inzake Permanente 

Educatie. 

b. De Register Estate Planner dient jaarlijks te voldoen aan de eisen tot Permanente 

Educatie die zijn beroepsgroep aan hem stelt. Hiertoe zal de Register Estate Planner in de 

regel een bepaald aantal zogenaamde PE-punten moeten behalen. Tot deze punten dient 

tevens een door het bestuur van de Stichting Register Estate Planners nader te bepalen 

aantal punten op het domein Estate Planning te behoren.  

c. De Register Estate Planner dient voldoende tijd te besteden aan vaktechnisch overleg met 

vakgenoten, bijvoorbeeld ten kantore van de Register Estate Planner.  



 

Toezicht Permanente Educatie 

4. Het bestuur van de Stichting Register Estate Planners zal er op toezien dat de Register 

Estate Planner voldoet aan de eisen die zijn gesteld op het gebied van Permanente 

Educatie. Hiertoe bedient zij zich van de volgende methoden. 

a. De REP studiedag wordt tweemaal per jaar aangeboden. Deelname van de 

Register Estate Plannes wordt bijgehouden door middel van een presentielijst. De 

Register Estate Planner dient deze aan het einde van de studiedag te 

ondertekenen. 

b. De Register Estate Planner dient jaarlijks aan het bestuur van de Stichting Register 

Estate Planners een overzicht te sturen van de behaalde PE-punten per 

kalenderjaar. 

c. Het bestuur van de Stichting Register Estate Planners neemt als gegeven aan dat 

de Register Estate Planner voor het overige voldoende overleg heeft met 

vakgenoten, bijvoorbeeld ten kantore van de Register Estate Planner.  

Periodiek toezicht Permanente Educatie 

5. Het bestuur van de Stichting Register Estate Planners zal eens in de twee jaar toetsen of de 

Register Estate Planner jaarlijks aan de vereisten van Permanente Educatie heeft voldaan. De 

eerste termijn waarover wordt getoetst gaat in op 1 januari 2014. 
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