VBA PE reglement
Definities en begrippen
Vakgebied: Beleggingsanalyse, beleggingsadvisering, vermogensbeheer, risicobeheer dan wel
hiermee verwante werkterreinen.
Beleggingsprofessional: Persoon werkzaam op het Vakgebied.
Permanente Educatie: Het op een gestructureerde manier onderhouden en ontwikkelen van kennis,
vaardigheden en gedrag relevant voor het Vakgebied, waardoor de Beleggingsprofessional voldoet
en blijft voldoen aan de standaarden voor kwaliteit en integriteit van VBA beleggingsprofessionals.
PE-activiteiten: Activiteiten in het kader van Permanente Educatie.
PE-deelnemers: Natuurlijke personen die lid zijn van VBA beleggingsprofessionals en die deelnemen
aan PE-activiteiten.
Opleidingen: Cursussen, trainingen, themabijeenkomsten, seminars, conferenties, congressen,
workshops, etc.
VBA Opleidingen: Opleidingen die worden aangeboden door of in opdracht van VBA
beleggingsprofessionals of de aan VBA beleggingsprofessionals gelieerde Stichting.
Externe Opleidingen: Opleidingen die worden aangeboden door derden.
Bestuur: Het bestuur van VBA beleggingsprofessionals.
PE-punt: Eenheid waarin de waarde van een PE-activiteit wordt uitgedrukt.
PE-registratiesysteem: De internetapplicatie waarin het aantal PE-punten wordt bijgehouden. Het
gaat hierbij zowel om het aantal PE-punten dat is toegekend aan bepaalde PE-activiteiten als om het
aantal PE-punten dat een individuele PE-deelnemer heeft behaald.
Accreditatiecommissie: De door het Bestuur benoemde commissie die als taak heeft: 1) het
beoordelen van aanvragen van leden van VBA beleggingsprofessionals voor PE-activiteiten en
daaraan bij accreditatie PE-punten toekennen, 2) het beoordelen van door aanbieders ter
accreditatie aangeboden Externe Opleidingen en daaraan bij accreditatie PE-punten toekennen, 3)
het toekennen van PE-punten aan VBA Opleidingen en overige in dit reglement genoemde PEactiviteiten.
Curatorium: Het door het Bestuur benoemde curatorium PE dat als taak heeft: 1) het bewaken van
de door het bestuur vastgestelde doelstellingen, strategie en kaders voor Permanente Educatie, 2)
het functioneren als adviesorgaan / klankbordgroep op het gebied van alles wat met Permanente
Educatie te maken heeft.
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PE-punten
PE-deelnemers ontvangen PE-punten. Het uitgangspunt hierbij is één PE-punt voor één uur effectieve
tijdbesteding aan Permanente Educatie. Leden worden verwacht 60 PE-punten per periode van drie
jaren te behalen. Voor leden opgenomen in het register Risk Manager Financial Institutions (RMFI)
geldt de 60 PE-punten per periode van drie jaar als een voorwaarde voor registratie.

PE-activiteiten
Een PE-deelnemer kan door middel van de volgende activiteiten PE-punten behalen:
• Het volgen van VBA Opleidingen, externe dan wel inhouse opleidingen.
• Het publiceren van artikelen in het VBA Journaal.
• Het publiceren van artikelen op het Vakgebied in tijdschriften met een (semi)
wetenschappelijke status.
• Het lezen van artikelen op het Vakgebied in tijdschriften met een (semi) wetenschappelijke
status.
• Het bijwonen van VBA bijeenkomsten en externe bijeenkomsten.
• Het volgen van webinars en webcasts.
• Het ingeschreven staan in een register van DSI.
• Het houden van vakinhoudelijke voordrachten.
• Lidmaatschap van een (VBA) commissie.
• Overige PE-activiteiten waaraan de Accreditatiecommissie PE-punten toekent.
De PE-activiteiten dienen betrekking te hebben op het ontwikkelen of onderhouden van voor het
Vakgebied relevante kennis, vaardigheden en ethiek.

Toekenning van PE-punten
De Accreditatiecommissie bepaalt of en zo ja hoeveel PE-punten aan PE-activiteiten worden
toegekend. Uitgangspunten hierbij zijn de relevantie voor het vakgebied van een bepaalde activiteit,
alsmede het niveau en de urenlast. In een aantal gevallen kan de toekenning discretionair zijn,
waarbij de toekenningsbevoegdheid bij de Accreditatiecommissie dan wel het Bestuur ligt.
Een integraal overzicht van de puntentoekenning voor mogelijke PE-activiteiten staat vermeld op de
website.
Accreditatie van een Externe Opleiding kan zowel vooraf als achteraf worden aangevraagd door
aanbieders van opleidingen.
Aanvragen voor accreditatie van Externe Opleidingen worden beoordeeld aan de hand van vooraf
vastgestelde criteria, te weten:
• Inhoudelijke kwaliteit en relevantie van de Externe Opleiding; en
• Effectieve tijdbesteding van deelnemers aan de Externe Opleiding
Accreditatie van een Externe Opleiding kan achteraf worden aangevraagd door PE-deelnemers.
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Voor VBA Opleidingen wordt het aantal PE-punten vooraf bepaald. Het Curatorium ziet toe op de
inhoudelijke kwaliteit en relevantie van VBA Opleidingen, alsmede op de kwaliteit van docenten van
VBA Opleidingen.
Wanneer een aanvrager het niet eens is met een besluit van de Accreditatiecommissie, kan hij/zij
binnen één maand een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen bij de
Accreditatiecommissie. Mocht de heroverweging niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan
hij/zij binnen één maand na de heroverweging beroep instellen door een gemotiveerd beroepsschrift
in te dienen bij het Bestuur.

Registratie en controle
Beleggingsprofessionals zijn zelf verantwoordelijk voor hun Permanente Educatie. Systematische
controle past niet bij het uitgangspunt van eigen verantwoordelijkheid dat het Bestuur hanteert.
PE-deelnemers voeren zelf in het PE-registratiesysteem in aan welke PE-activiteiten zij hebben
deelgenomen.
PE-activiteiten moeten uiterlijk één jaar na voltooiing worden geregistreerd in het PEregistratiesysteem dan wel aangevraagd. Indien de PE-activiteiten niet binnen deze termijn worden
geregistreerd dan wel aangevraagd komen zij te vervallen.
Leden van VBA beleggingsprofessionals die hun PE-activiteiten invoeren in het PE-registratiesysteem,
geven daarmee automatisch toestemming voor openbare publicatie van hun naam en het aantal
behaalde PE-punten.

Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking per 17 januari 2017.

Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

3

