
 

 

 

Reglement Permanente Educatie Pensioenorde  

 

Artikel 1 

Het reglement Permanente Educatie Pensioenorde geldt voor elk lid van de Pensioenorde. Hierbij 

wordt geen onderscheid gemaakt of de titel Erkend Pensioendeskundige (EPD) wordt gebruikt. Het 

voldoen aan de eisen van permanente educatie is een voorwaarde om het lidmaatschap te handhaven 

dan wel de titel EPD te mogen voeren. Het EPD-register is onderdeel van de website pensioenorde 

www.pensioenorde.nl. Het doel van het reglement permanent educatie is het waarborgen van een 

kwaliteitsniveau dat van een pensioendeskundige mag worden verwacht. 

 

Artikel 2 

Jaarlijks moet ieder lid van de Pensioenorde minimaal 30 punten behalen aan permanente educatie-

activiteiten, waarvan verplicht 15 punten door de Pensioenorde georganiseerde educatie-

bijeenkomsten.  De overige 15 punten mogen worden behaald zowel binnen als buiten door de 

Pensioenorde georganiseerde educatiebijeenkomsten. In het geval van bijzondere omstandigheden 

kan de Pensioenorde op verzoek van een lid afwijken van het aantal verplichte PE-punten. De 

verplichting van permanente educatie vangt aan vanaf datum lidmaatschap maar in elk geval vanaf 01 

januari. Voor een lidmaatschap ontstaan op of na 01 oktober vangt de PE-verplichting aan op 01 januari 

van het opvolgende jaar.  

 

Artikel 3 

De activiteiten van educatie moet gericht zijn op het vergroten en/of vergaren van kennis op het niveau 

wat het wettelijk kader overstijgt. Hierbij worden activiteiten die direct verband houden met de eigen 

arbeidsactiviteiten zoals voorbereidingen van presentaties en/of andere commerciële activiteiten niet 

beschouwd als activiteiten die voor puntentoekenning in aanmerking komen, behoudens wanneer 

deze een educatief karakter hebben zoals het geven van lezingen, workshops, educatieve 

inspanningen en/of het vervaardigen van cursusmateriaal. De criteria voor het toekennen van punten 

zijn afhankelijk van de zwaarte en/of diepgang van de educatieactiviteiten. Globaal kan worden 

aangehouden dat per lesuur van educatie één punt wordt toegekend. Het bestuur van de 

Pensioenorde, in deze de commissie Permanente educatie, kent de punten toe aan zowel door de 

Pensioenorde zelf georganiseerde educatieactiviteiten als externe educatie-mogelijkheden.  

  

Artikel 4 

Iedere persoon of instelling kan de Pensioenorde vragen punten toe te kennen voor bepaalde 

educatieactiviteiten.  Dit kan zowel voor- als achteraf. Zonder toekenning door de Pensioenorde 

worden er geen punten toegekend.  
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Artikel 5 

Voor PE-punten behaald buiten de georganiseerde bijeenkomsten door de Pensioenorde zelf dient een 

lid zelf het aantal punten bij te houden. Jaarlijks dient een lid de Pensioenorde te informeren, zulks 

overeenkomstig de in de bijlage uiteengezette procedure, over het aantal behaalde punten voor zover 

deze niet zijn behaald via een door de Pensioenorde georganiseerde bijeenkomst. De Pensioenorde 

toetst en registreert het aantal behaalde punten en geeft daarvoor een verklaring af.  

 

Artikel 6 

Indien een lid van de Pensioenorde in enig jaar meer dan het vereiste aantal punten van 30 behaalt, 

kan het aantal punten boven de vereiste 30 punten niet worden meegenomen in het daarop volgend 

jaar.   

 

Artikel 7 

Indien een lid het niet eens is met een (gedeeltelijke) afwijzing door de PE-commissie van de door 

hem/haar ingediende educatieactiviteiten, kan betrokkene bezwaar aantekenen. Betrokkene kan het 

bestuur vragen het oordeel van de PE-commissie te laten toetsen door een onafhankelijke 

pensioendeskundige. Deze onafhankelijke pensioendeskundige zal worden aangewezen door de 

voorzitter van de Pensioenorde, waarbij het oordeel hieromtrent bindend is.  

 

Artikel 8 

Een lid van de Pensioenorde dat niet aan de educatieverplichtingen voldoet, verliest het lidmaatschap 

en daarmee het recht de titel EPD te voeren. Een lid dat haar/zijn lidmaatschap is verloren op grond 

van het niet voldoen aan de educatieverplichtingen kan pas weer een verzoek tot lidmaatschap 

indienen als vooraf aantoonbaar is voldaan het behalen van 30 educatiepunten. Hierbij geldt niet de 

verplichte 15 punten via door de Pensioenorde georganiseerde educatie bijeenkomsten. In gevallen 

van bijzondere hardheid, ter beoordeling van de Pensioenorde, kan een ander besluit worden 

genomen door de PE-commissie.  

 

Artikel 9 

Het reglement permanente educatie geldt vanaf 1 januari 2022. 

 

Artikel 10 

Het reglement permanente educatie wordt gepubliceerd op de website van de Pensioenorde: 

www.pensioenorde.nl.  

 

Artikel 11 

De PE-commissie van de Pensioenorde kan dit beleid wijzigen. Dat gebeurt slechts in redelijkheid en 

niet zonder toestemming van het bestuur van de Pensioenorde. Het bestuur van de Pensioenorde kan 

slechts op zwaarwegende gronden afwijken van het advies van de PE-commissie.  Wijzigingen hebben 

effect voor het daaropvolgende beoordelingsjaar. 

  

Bijlage – Procedure voor puntentoekenning 
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Procedure 

 

1. Jaarlijks voor 1 maart dient een lid op te geven hoeveel punten zijn behaald buiten de door 

de Pensioenorde georganiseerde educatie bijeenkomsten. 

 

2. De opgave kan worden gemaild naar info@pensioenorde.nl 

 

3. De opgave moet worden voorzien van bewijsstukken: 

a. Bewijs van deelname 

b. Inhoudelijkheidsweergave 

 

4. De Pensioenorde stuurt jaarlijks voor 1 februari per mail een verzoek tot opgeven van 

punten en voor 1 maart een reminder.  

 

5. Een lid is ongeacht de ontvangst van het verzoek of reminder zelf verantwoordelijk om 

jaarlijks en tijdig de opgave bedoeld onder 1 te doen. 

 

6. Een lid is zelf verantwoordelijk voor het vooraf beoordelen van de eigen activiteiten van 

permanente educatie voor zover georganiseerd buiten de reikwijdte van de Pensioenorde. 

Indien achteraf blijkt dat de activiteiten onvoldoende zijn om het lidmaatschap te 

handhaven wordt geen restitutie van lidmaatschapsgeld verstrekt over het voorgaande 

jaar. Voor het lopende jaar wordt het gedeelte gerestitueerd dat betrekking heeft op de 

periode na het vaststellen van het ontbreken van het aantal benodigde punten.  
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