Titel CPL / CPC
Verwerving titel
Degenen die de Leergang Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, succesvol hebben afgerond hebben het recht tot
het voeren van de titel CPL of CPC als achtervoeging achter de achternaam.[1]
De titel CPL geldt hierbij uitsluitend voor juristen, dat wil zeggen degenen die door
het succesvol slagen voor alle daartoe voorgeschreven examens van een studie
Rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse Universiteit of daarmee gelijkgestelde
instelling afgestudeerd zijn in de studie `Rechten´.
De titel CPC geldt uitsluitend voor andere personen die de Leergang Pensioenrecht
hebben afgerond.
Toekenning titel
De titel wordt toegekend door de SPOP na het behaald hebben en desverzocht na
overlegging van het diploma van de Leergang Pensioenrecht.
Onder bijzondere omstandigheden kan de SPOP de titel ook toekennen aan
personen die aantoonbaar door opleiding en/of praktijkervaring voldoen aan de
vereisten die gelden voor het succesvol afronden van de titel CPL/CPC. Wat
praktijkervaring betreft, geldt dat in ieder geval een ervaring van ten minste 7 jaar is
vereist.
Behoud titel
De titel mag gevoerd worden indien en zolang voldaan wordt aan de eisen van
permanente educatie en een jaarlijkse vergoeding aan de SPOP tijdig is voldaan.
Wordt niet of niet tijdig aan één of meer van de hieronder genoemde eisen voldaan,
of de vergoeding niet tijdig betaald, dan vervalt het recht tot het voeren van de titel.
De vergoeding is bedoeld ter dekking van de werkelijke kosten die gemoeid zijn met
het controleren op het voldoen aan de vereisten voor permanente educatie en wordt
jaarlijks in januari door de SPOP vastgesteld en bekendgemaakt. Zie hiervoor de
pagina SPOP.
De nader bedoelde eisen zijn:
Elk jaar op uiterlijk 31 december dient een aantal opleidingspunten behaald te
worden, voor de eerste keer uiterlijk 31 december van het jaar volgende op het
jaar van het behalen van de titel CPL/CPC;
Behalen van opleidingspunten (PE-punten)
Opleidingspunten kunnen slechts behaald worden door het volgen van door de
SPOP erkende opleidingen of door het verrichten van publicaties van voldoende
importantie in door de SPOP erkende tijdschriften, alsmede door het geven van
lezingen in het kader van door de SPOP erkende opleidingen.
Erkenning opleidingen en tijdschriften
De SPOP zal zoveel mogelijk erkende opleidingen en tijdschriften jaarlijks in januari
bekend maken. Erkenning van een opleiding of tijdschrift is tevens op verzoek
mogelijk, ook achteraf. Daarbij geldt het volgende:

1. Voor erkenning van opleidingen gelden de volgende criteria in onderlinge
samenhang: aard van het opleidingsinstituut, niveau van de opleiding,
voorgeschreven studiemateriaal of gehanteerd ander materiaal, niveau van de
docenten, voldoende samenhang met onderwerpen van de Leergang
Pensioenrecht. De SPOP kan deze criteria te allen tijde aanvullen en wijzigen.
Opleidingen van de volgende instellingen worden erkend:
– Nederlandse universiteiten;
– Overig: op aanvraag.
2. Voor erkenning van publicaties gelden de volgende criteria in onderlinge
samenhang: wetenschappelijk niveau van het tijdschrift, onafhankelijkheid,
diepgang, analyse, vernieuwing. De volgende tijdschriften worden erkend:
– Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken;
– Pensioen & Praktijk;
– Nederlands Juristenblad;
– ArbeidsRecht;
– Ondernemingsrecht;
– Overig:op aanvraag.
Minimum te behalen studiepunten
Elk jaar dienen 8 opleidingspunten behaald te worden;
Tenminste de helft van dit aantal punten dient behaald te worden door het volgen of
geven van pensioenopleidingen of via pensioenpublicaties. De overige punten
kunnen behaald worden via opleidingen of publicaties op aanpalende terreinen;
Voor elk vol opleidingsuur (= cursusuur, niet voorbereidingstijd) kan 1 punt worden
behaald ingeval van het volgen en 2 ingeval van het geven van de cursus;
Voor elke 1000 woorden van een publicatie kunnen 2 punten worden behaald.
Publicaties van geringere omvang worden niet met punten gehonoreerd, tenzij de
SPOP hieromtrent op grond van het inhoudelijke niveau van de publicatie afwijkend
beslist;
Bewijsstukken
Bewijsstukken van het behaald hebben van de punten dienen elke jaar voor 1 maart
volgend op het jaar waarin de punten behaald moeten zijn, aan de SPOP overgelegd
te worden.

