Persbericht
Jos Koets start workshop “Bijleenregeling” en “De AFM op bezoek”
Stichting ODIN Intermediairs is met o.a. 25 kennisdomeinen, een webwinkel, workshops, een informatiecentrum en een tweewekelijkse enieuwsbrief aan alle financieel intermediairs het meest uitgebreide kennisplatform voor de branche.

Hollandsche Rading, 22 mei 2012
Jos Koets, hypotheek expert, auteur en columnist bij IEX.nl en HomeFinance.nl start in
samenwerking met Stichting ODIN twee bijzondere workshops voor professionele hypotheekadviseurs.
In september start de workshop “Bijleenregeling”. Jos Koets: “De bijleenregeling is een regeling met
veel valkuilen. Ik heb uitgebreid onderzoek naar deze regeling gedaan en mijn bevindingen tot op het
hoogste niveau bij zowel politiek als de belastingdienst voorgelegd. De conclusie is dat met het
ontwerp van deze regeling er meer aandacht is geweest voor het beperken van de renteaftrek, dan
dat er is nagedacht over de praktische consequenties er van. Als hypotheekadviseur is het echter
vanuit de zorg- en adviesplicht van belang om die praktische consequenties te doorgronden en goed
vast te leggen. Deze workshop is speciaal daarvoor ontwikkeld”
Jos Koets was ook de eerste tussenpersoon in Nederland die de AFM zelf heeft uitgenodigd om een
aantal hypotheek dossiers te screenen. Die bijzondere ervaring deelt Koets in de unieke workshop “De
AFM op bezoek” waarbij Koets niet alleen zijn verhaal doet, maar ook praktische tips geeft waar je als
hypotheekadviseur op moet letten bij het samenstellen van een dossier. Deze workshop vindt in
oktober plaats.
Stichting ODIN, waar Jos Koets ook houder is van het kennisdomein hypotheken, ondersteunt bij de
organisatie van de workshops. Via de evenementenkalender op de website van Stichting ODIN
kunnen de workshops online worden geboekt en betaald. Koets: “Dit is de eerste keer dat ik actief met
workshops aan de slag ga. Ik heb al vaak het aanbod gehad om voor organisaties workshops te
organiseren, maar bij Stichting ODIN krijg ik de vrijheid om dat echt op mijn eigen manier te kunnen
doen. Bovendien spreekt het mij aan dat een workshop via ODIN maximaal € 67,50 mag kosten”
(dagdeel, niet leden betalen iets meer).

Link naar de evenementenkalender van Stichting ODIN: http://www.stichting-odin.nl/16-70/evenementenkalender.html
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