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Geachte leden,
VBA beleggingsprofessionals (VBA) en CFA Society Netherlands zijn van plan om te fuseren.
Beide verenigingen zijn gevestigde beroepsverenigingen van, voor en door enthousiaste en
betrokken leden. De verenigingen zijn actief en zichtbaar in de beleggingssector die sterk in
ontwikkeling is. De recente ontwikkelingen vragen om beleggingsprofessionals die beschikken
over de kennis en kunde om in het belang van hun klanten te werken. Daarbij moeten zij
voldoen aan de hoogste integriteiteisen, de juiste opleiding hebben, toekomstgericht zijn en zich
volledig inzetten voor de samenleving.
In deze wereld die constant aan verandering onderhevig is nemen de leden van VBA en CFA
Society Netherlands een sterke en actieve positie in. De kwaliteit en integriteit van de
beleggingssector verbeteren en standaardiseren, dát is het doel van beide organisaties, naast
vooropgaan binnen de sector op het gebied van ethiek, integriteit en een uitmuntende praktijk.
Door permanente educatie programma’s en onderzoek aan te bieden en betrokkenheid met
brancheorganisaties, beleidsmakers en toezichthouders streven zowel VBA als CFA Society
Netherlands naar professionele excellentie binnen de Nederlandse bedrijfswereld.
Eén gevestigde, sterke en geloofwaardige beroepsvereniging zal beleggingsprofessionals in
staat stellen zich voor te bereiden op deze nieuwe uitdagingen en ze aan te gaan. Een fusie
tussen de twee organisaties is dan ook een logische vervolgstap.
De besturen van zowel CFA Society Netherlands en VBA zijn al sinds 2014 actief bezig de
voordelen van een dergelijke nauwe samenwerking te verkennen. Deze verkenning heeft geleid
tot de overtuiging dat een fusie tussen VBA en CFA Society Netherlands essentieel is voor
voldoende slagkracht om de uitdagingen waar de sector voor staat het hoofd te bieden en voor
maximale toegevoegde waarde voor onze leden. De besturen zijn sinds begin 2016 druk bezig
geweest met het opstellen van een fusievoorstel. Het vooruitzicht van een fusie is veelbelovend
voor de leden maar ook spannend. Tegelijkertijd is een fusie ook onherroepelijk en complex, en
moet zorgvuldig worden voorbereid. De besturen bevinden zich nu in een stadium waarin het
voorstel met een breder publiek wordt gedeeld: leden, de besturen van beide verenigingen en
met het CFA Institute. Dit dient ter voorbereiding op de formele goedkeuring door de besturen
en de leden van de beroepsverenigingen later dit jaar.
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Dit document beschrijft:
•
•
•

de onderbouwing van de fusie vanuit het perspectief van de verenigingen
de voordelen van de fusie voor huidige leden
de opzet van de nieuwe organisatie op een dusdanige manier dat de gewenste
voordelen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden

Aarzel niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden om uw mening te delen.
Namens VBA beleggingsprofessionals en CFA Society Netherlands,
Alfred Slager, RBA, voorzitter VBA beleggingsprofessionals
Gerben Jorritsma, RBA, vicevoorzitter VBA beleggingsprofessionals
Hikmet Sevdican, RBA, penningmeester VBA beleggingsprofessionals
Bas Bosma, bestuurslid, VBA beleggingsprofessionals
Jens van Egmond, RMFI, bestuurslid VBA beleggingsprofessionals
Melinda Rook, MBA, RBA, bestuurslid VBA beleggingsprofessionals
Anisa Salomons, bestuurslid VBA beleggingsprofessionals
Jacco Heemskerk, CFA, voorzitter CFA Society Netherlands
Jeroen Bos, CFA, CAIA, vicevoorzitter CFA Society Netherlands
Alex Morozov, CFA, penningmeester CFA Society Netherlands
Joost Calje, CFA, Career Development Chair CFA Society Netherlands
Cees Harm van den Berg, CFA, Programming Chair CFA Society Netherlands
Pieter van Putten, CFA, Advocacy Chair CFA Society Netherlands
Sjoerd Rozing, CFA, Education Chair CFA Society Netherlands

Dit document dient als onderbouwing van het fusievoorstel. Er is ook een Engelstalige versie
van dit document beschikbaar op de website. De Engelstalige versie is leidend.
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1. Een veranderende sector vraagt om één sterke
beroepsvereniging
Meer mensen dan ooit vertrouwen op financiële adviseurs, vermogensbeheerders en
pensioenspecialisten om hen te helpen met de grote financiële beslissingen in hun leven. Een
vergrijzende bevolking moet immers op de een of andere manier sparen voor een stabiele
financiële toekomst.
De recente ontwikkelingen vragen om beleggingsprofessionals die beschikken over de kennis
en kunde om in het belang van hun klanten te werken. Daarbij moeten zij voldoen aan de
hoogste integriteiteisen, de juiste opleiding hebben en toekomstgericht zijn. Dit alles ten gunste
van de samenleving. Beleggingsprofessionals moeten voorbereid zijn op en flexibel kunnen
omgaan met veranderende en hogere verwachtingen. De opleidingseisen met betrekking tot
MiFID 2 zijn hiervan een goed voorbeeld.
Beroepsverenigingen spelen een essentiële rol in het herstellen van vertrouwen en het
voortbrengen van ervaren en competente professionals met een passie voor hun beroep en die
hun werk serieus nemen. Professionals die hun klanten met raad en daad bijstaan.
In deze wereld, die constant aan verandering onderhevig is, nemen VBA en CFA Society
Netherlands een sterke en actieve positie in. De kwaliteit en integriteit van de beleggingssector
verbeteren en standaardiseren, dát is het doel van beide organisaties, naast leidend zijn binnen
de sector op het gebied van ethiek, integriteit en een excellente uitvoering. Door
(bij)scholingsprogramma’s en onderzoek aan te bieden en betrokkenheid met
brancheorganisaties, beleidsmakers en toezichthouders streven zowel VBA CFA Society
Netherlands naar professionele excellentie binnen de Nederlandse beleggingsindustrie.
Eén gevestigde, sterke en geloofwaardige beroepsvereniging zal beleggingsprofessionals in
staat stellen zich voor te bereiden op deze nieuwe uitdagingen en ze met volle overtuiging aan
te gaan.
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2. Onderbouwing van een fusie
VBA en CFA Society Netherlands staan voor vergelijkbare uitdagingen, willen beide meer doen
voor hun leden en werken voor dezelfde doelgroep. De gedachte achter de fusie van de twee
organisaties is dan ook duidelijk:
•

•

•

•

Grotere impact. Beide verenigingen treden op als ambassadeur voor de sector. Ze
onderhouden relaties met toezichthouders, brancheorganisaties, werkgevers,
beleidsmakers en academici. Ze uiten de zorgen en wensen van hun leden om het
beroep verder te verbeteren en klanten te helpen. Door als één partij verder te gaan
vergroten zij hun invloed en impact voor hun leden.
Meer te bieden. Activiteiten en diensten die nu nog alleen door de verenigingen aan
hun eigen leden worden aangeboden kunnen door de fusie breder toegankelijk worden
gemaakt. Zo kan de kennis en het internationale netwerk van CFA Society Netherlands
opengesteld worden aan leden van VBA, en kan het nationale netwerk en gevestigde
naam van VBA beschikbaar worden voor leden van CFA Society Netherlands.
Schaalvoordelen. Aangezien de doelstellingen zo duidelijk op elkaar aansluiten, richten
beide verenigingen zich op vergelijkbare activiteiten (d.w.z. evenementen, communicatie
met de sector). Het bundelen van deze activiteiten maakt tijd en middelen vrij die
vervolgens besteed kunnen worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de
activiteiten. Ook kan het aanbod van activiteiten en diensten voor leden uitgebreid
worden.
Wereldwijd bereik. Dankzij de globalisering van de financiële sector, biedt het fuseren
met het CFA Society Netherlands een waardevolle dimensie qua kennis en netwerk.
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3. Voordelen voor de leden
De leden van VBA en CFA Society Netherlands hebben veel met elkaar gemeen, zoals hun
beroep, interesses en waarden. Tegelijkertijd betreft het een diverse groep als men kijkt naar de
carrièrefase waarin de leden zich bevinden, (inter)nationale focus, opleidingsachtergrond en
werkgever. De fusie bevordert de doelstellingen van beide verenigingen en vergroot
tegelijkertijd de voordelen voor leden. “Inclusiviteit” is dan ook een leidend beginsel van de
nieuwe vereniging. Alle VBA- en CFA Society Netherlands-leden zullen zich welkom en
gewaardeerd voelen door de nieuwe vereniging.
De volgende voordelen zullen voormalige VBA- en CFA Society Netherlands-leden helpen
betere, slimmere en betrouwbaarder beleggingsprofessionals te worden:
• Meer live evenementen met een grotere diversiteit aan onderwerpen en sprekers
• Meer geschreven (online) content, webinars en onderzoeken, en lokale en internationale
content in zowel Engels als Nederlands
• Meer mogelijkheden tot educatieve content, trainingen en workshops
• Meer managementhulpmiddelen gericht op vaardigheden en loopbaanontwikkeling
• Meer leden met meer diverse achtergronden om netwerken uit te breiden
• Meer kennis en ervaring om te delen
• Meer kansen om deel te nemen door middel van actieve commissies, werkgroepen en
vrijwilligerswerk
• Meer content, contacten en hulpmiddelen door samenwerking met CFA Institute (Bijlage B)
Verschillende stakeholders profiteren op verschillende manieren van de fusie. Leden zullen een
verschil merken in hoe zaken worden geregeld, de mensen die zij bij evenementen ontmoeten
en de manier waarop informatie en content wordt aangeboden:
• VBA-leden worden onderdeel van een grotere, wereldwijde organisatie in plaats van een
lokale organisatie, met alle voordelen van dien zoals hierboven geschetst..
• CFA Society Netherlands-leden worden betrokken bij meer initiatieven en activiteiten zullen
plaatsvinden in een uitgebreidere commissiestructuur. Ook is er voor hen meer aanbod in
activiteiten en communicatie (ook in het Nederlands).
De besturen van zowel CFA Society Netherlands als VBA zijn zich ervan bewust dat er mogelijk
nog obstakels zijn, maar zetten zich volledig in om de transitie zo soepel mogelijk te laten
verlopen. De communicatielijnen blijven hierbij te allen tijde open en alle leden zullen van deze
fusie profiteren. Tegelijkertijd worden ongemakken die leden kunnen ervaren door de fusie
zoveel mogelijk geminimaliseerd. Deze fusie is een doorlopend proces dat continu in beweging
zal blijven naarmate we elkaar en onze individuele werkwijzen beter leren kennen.
Beide besturen erkennen dat er cultuurverschillen bestaan en dat deze geadresseerd moeten
worden. De besturen hebben daarom besloten tot een verkenning van de gedeelde waarden
van de twee verenigingen, om zo een basis te vormen voor onze toekomstige missie, visie en
strategie. Vanuit strategisch oogpunt zullen we de twee culturen proactief tegen elkaar afwegen
en combineren om te komen tot een gezamenlijke missieverklaring en visie voor de nieuwe
vereniging. Er zullen praktische maatregelen en een bijgewerkt beleid volgen om de structurele
integratie van leden door middel van activiteiten/programma’s, commissies en vrijwilligerswerk
te realiseren. Het CFA Society Netherlands-mentorprogramma is een voorbeeld van een
praktische en logische manier om leden van beide organisaties met elkaar te verbinden. Als
laatste zal het nieuwe bestuur van de nieuwe vereniging een duidelijk zichtbaar voorbeeld van
samenwerking zijn en leiderschap tonen door het integratieproces op zich te nemen en dit
blijvend te monitoren.
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4. Opzet van de nieuwe vereniging
Om de gewenste voordelen voor beide verenigingen en hun leden te realiseren is er een opzet
gemaakt van de gefuseerde vereniging.. Deze opzet richt zich op het vaststellen van de best
practices van een of beide verenigingen en deze te combineren aan de hand van de
uitgangspunten van de fusie (Bijlage A). Dit hoofdstuk zet de hoofdonderdelen van de
voorgenomen gefuseerdevereniging uiteen.
4.1 Profiel van de nieuwe vereniging
De missie en visie van zowel CFA Society Netherlands als VBA sluiten voor een groot deel op
elkaar aan. Beide zijn gebaseerd op gedeelde waarden met betrekking tot professionele
uitmuntendheid, ethiek en gedrag. Het bestuur van de nieuwe vereniging zal een nieuwe missie,
visie en strategie opstellen - één die ons oorspronkelijk en gedeelde doel trouw blijft.
De nieuwe vereniging behelst:
•

Meer dan 4400 beleggingsprofessionals in Nederland, waaronder
o 1650 beleggingsprofessionals met een CFA-, RBA- of RMFI-titel
o 550 overige beleggingsprofessionals
o 70 CIPM-houders en -kandidaten
o 150 Investment Foundations-certificaathouders en -kandidaten
o 2000 CFA-programmakandidaten
• Een educatief aanbod van hoge kwaliteit dat zowel breed (diverse onderwerpen) als
diepgaand (meerdere fases van een loopbaan) is
• Een gebalanceerd programma van evenementen en activiteiten ter bevordering van
loopbaanontwikkeling
• Een verscheidenheid aan commissies en werkgroepen die verschillende onderwerpen
en thema’s behandelen (Bijlage D)
• De capaciteit om op te treden als een sterke en zichtbare gesprekspartner voor
beleidsmakers, brancheorganisaties, journalisten, universiteiten en Nederlandse
werkgevers
• De voordelen van een sterk internationaal netwerk en de ledenvoordelen van het CFA
Institute

Hoe goed dit profiel in de praktijk kan worden uitgevoerd is afhankelijk van het ontwerp. De
nieuwe vereniging is een non-profitorganisatie die zich richt op een gebalanceerd budget en het
realiseren van maximale waarde voor haar leden. Het bestuur van de nieuwe vereniging gaat
van start met gelijke vertegenwoordiging vanuit beide organisaties. De bedrijfsvoering zal
ondersteund worden door het samengevoegde personeelsbestand en kantoorruimte van VBA
en CFA Society Netherlands. De rechtsstructuur wordt hieronder in meer detail besproken.
Het ontwerp bouwt voort op de bestaande kracht van VBA en CFA Society Netherlands. De
actieve commissiestructuur van VBA blijft intact (zie Bijlage D) en wordt uitgebreid en
gediversifieerd met de toevoeging van CFA Charterholders aan de commissies. De leden van
CFA Society Netherlands zullen vanaf heden ook toegang hebben tot de gerenommeerde en
professionele Permanent Education-trainingen en het kwartaalmagazine VBA Journaal. Young
CFA-kandidaten en Charterholders kunnen begeleiding krijgen van een grote groep ervaren
VBA-leden die zowel binnen de vereniging als in de sector actief zijn.
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De nieuwe vereniging wordt lid van het wereldwijde netwerk van 149 CFA Institute-organisaties.
Het CFA Institute is een wereldwijde gemeenschap van beleggingsprofessionals, opgericht in
1947. Onderdeel zijn van het CFA netwerk geeft toegang tot een enorme hoeveelheid content,
sprekers, kennis en onderzoek. Daarnaast is er de logistieke en strategische ondersteuning die
men als onderdeel van een wereldwijde organisatie geniet1.
4.2 Naam en branding
De nieuwe vereniging zal de nieuwe, gecombineerde naam CFA Society / VBA Netherlands
dragen. Beide merken worden daarmee evenredig vertegenwoordigd in de naam en het logo
(een voorbeeld staat hierboven in de header). Zo is elk merk duidelijk herkenbaar voor de eigen
stakeholders. Na vier jaar zal het VBA-merk opgenomen worden in het CFA Institute-merk
onder de naam CFA Society Netherlands. Er worden hulpmiddelen beschikbaar gesteld om de
introductie van de namen/merken bij elk stadium te communiceren. Dit gebeurt door middel van
media- en merkcampagnes gericht op alle stakeholders.
Het VBA-merk zal haar waarde en reputatie als een belangrijke lokale aanbieder van
educatieve programma’s op het gebied van beleggingen en permanente educatie behouden
door het hernoemen en versterken van haar twee stichtingen (zie verder in sectie 4.4.3
hieronder).
4.3 Educatief aanbod
De nieuwe vereniging zal een breed pakket aan educatieve programma’s en permanente
educatie modules bieden:
• Een variatie aan onderwerpen, specialisaties en niveaus
• Elke fase van een loopbaan bedienen (ook de ‘ervaren professional’)
• Elkaar aanvullen met minimale overlap
• Voldoen aan MiFID 2-eisen wat betreft opleidingen
• Voortbouwen op de gerenommeerde programma’s van VBA en CFA Society
Netherlands
• Gebruikmaken van de strategische relaties met lokale universiteiten en het CFA Institute
4.4 Opleidingsprogramma’s en titels
De nieuwe vereniging zal de volgende opleidingsprogramma’s en titels voor de volgende
doelgroepen aanbieden:
• CFA-programma (CFA Charter)
• VU-IM-opleiding (RBA)
• CIPM-programma (CIPM-certificaat)
• Master Risk Management for Financial Institutions (RMFI)
• Investment Foundations-programma (Investment Foundations-certificaat)
De Investment Management Master (VBA-IM) die in samenwerking met de VU wordt
aangeboden is onderdeel van het huidige opleidingsprogramma van VBA. De huidige vorm van
het programma kent veel overeenkomsten met het CFA-programma. De fusie biedt dan ook de
mogelijkheid dit VU-IM-programma door te ontwikkelen tot een nieuw ‘VBA-programma’ dat zich
duidelijk onderscheidt van het CFA-programma en naadloos past binnen het educatieve
productaanbod van de nieuwe vereniging.

Zie Bijlage B voor meer informatie over de voordelen van het partnerschap met het
CFA Institute.

1
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4.4.1 Doorontwikkeling van het ‘VBA-programma’
De huidige VBA opleiding is belangrijk voor de sector en de vereniging en blijft bestaan.
Daarnaast ontwikkelt de opleiding zich verder, zoals zij dat de afgelopen jaren structureel doet
om relevante en actuele inzichten in het programma op te nemen. Een verdere vernieuwing
richt zich op de meer ervaren beleggingsprofessionals. Inhoudelijk focust het programma op de
Europese en Nederlandse marktstructuur, klantenbestand, best practices, toepassen van
beleggingskennis, wet- en regelgeving, en managementvaardigheden en –competenties. Het
VBA-programma zal meerjarig zijn en leiden tot RBA-erkenning. Daarnaast wordt het mogelijk
gespecialiseerde trajecten en modules uit het volledige programma te volgen. Hiermee behaalt
men individuele VBA-certificaten die mogelijk aansluiten op MiFID 2-vereisten. Het nieuwe VBAprogramma zal zich qua inhoud, doelgroep en werkvorm duidelijk onderscheiden van het CFAprogramma en dit tegelijkertijd ook aanvullen door lokale marktelementen toe te voegen en aan
lokale vereisten wat betreft MiFID 2 te voldoen.
Het VBA-programma wordt de komende twee jaar verder ontwikkeld. Tijdens de ontwikkelfase
van dit nieuwe programma blijft het VU-IM-programma aangeboden worden en kunnen reeds
ingeschreven studenten het volledige programma voltooien.
4.4.2 Permanente Educatie
De nieuwe vereniging blijft permanente educatie (PE) aanbieden in de vorm van lokale
evenementen, artikelen en andere kwalificerende activiteiten. De aangeboden PE zal worden
uitgebreid met opties voor loopbaanontwikkeling en het grote scala aan content van het CFA
Institute, wat online en via internationale publicaties en conferenties beschikbaar is (zie Bijlage
B).
De nieuwe vereniging zal zich houden aan de PE richtlijnen van het CFA Institute en de PE
activiteiten van haar leden blijven ondersteunen en beheren. Het jaarlijkse streefdoel is 20 uur
aan behaalde PE.
4.4.3 Educatieve stichtingen
Momenteel zijn er twee stichtingen onderdeel van VBA met hetzelfde bestuur als de VBA
vereniging. Deze structuur is in het leven geroepen om educatieve activiteiten te ontwikkelen
binnen afgeschermde non-profitinstellingen. Het bestuur van de nieuwe vereniging zal ook
optreden als bestuur van deze twee stichtingen en derhalve controle uitoefenen over deze twee
instanties. De huidige structuur blijft daarmee intact.
Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau en Stichting Register Risk Manager for Financial
Institutions richten zich respectievelijk op het aanbieden van opleidingsmogelijkheden op het
gebied van beleggingen en risicobeheer. Ook bewaken zij respectievelijk de kwaliteit en
integriteit van de RBA- en RMFI-titel en zullen dit ook blijven doen na de fusie. Als laatste
beheren deze stichtingen de registers van titelhouders.
De stichtingen krijgen mogelijk een nieuwe naam na de fusie voor marketingdoeleinden. De
partijen zijn overeengekomen het VBA-merk hiervoor te gebruiken vanwege de sterke
merkherkenning en de invloed ervan bij het op de markt brengen van nieuwe
modules/programma’s.
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4.5 Programmering
4.5.1 Evenementenkalender
Leden krijgen toegang tot een groter, breder, kwalitatiever en gespecialiseerder aanbod aan
evenementen. Met betrekking tot programmering en permanente educatie evenementen heeft
de nieuwe vereniging het volgende tot doel:
• Een evenwichtige evenementenkalender wat betreft inhoud, locatie, taal, timing en prijs
• Leden faciliteren met een breed opleidingsaanbod voor om voldoende PE punten te
realiseren indien gewenst, via bijeenkomsten en permanente educatie
• Een redelijk aantal evenementen, overeenkomstig met de beschikbare middelen
• Een groter aanbod aan lokale permanente educatie content en evenementen voor alle
lidmaatschapscategorieën
• De meeste permanente educatie evenementen gratis; uitzonderingen van toepassing op
PE-modules en grote/flagshipevenementen
• Activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling die ook in aanmerking komen voor PEpunten
• Uitgebreide PE-modules, trainingen en workshops
4.5.2 Evenementen en diensten anders dan permanente educatie
Beleggingsprofessionals worden ook aangemoedigd hun eigen loopbaan en professionele
ontwikkeling te sturen. De gecombineerde organisatie beschikt over waardevolle hulpmiddelen,
waaronder mentoring, netwerkbijeenkomsten, loopbaanbegeleiding en een (internationale)
vacaturebank. Daarnaast zullen er ook trainingen en mogelijkheden voor ‘soft skills’
aangeboden worden, en mogelijkheden tot het ontwikkelen van inspanningen ter bevordering
van diversiteit via het Women in Investment Management-initiatief.
4.5.3 Universiteiten en derden
De nieuwe vereniging wil de nauwe samenwerking met een aantal universiteiten voortzetten via
het CFA Institute University-partnerprogramma, alsmede de samenwerking tussen
universiteiten en VBA. Dit zal worden gedaan door middel van intensieve samenwerking voor
evenementen, het delen van educatieve content, interacties met studenten, de CFA Institute
Research Challenge, studiebeurzen voor het CFA-programma, het VBA-programma en meer.
Daarnaast zal de nieuwe organisatie blijven samenwerken met derden om aanvullende en meer
gevarieerde kwaliteitscontent aan onze leden te bieden. Voorbeelden hiervan zijn het CAIA,
Amsterdam Institute of Finance en het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG).
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4.6 Lidmaatschapskader
4.6.1 Lidmaatschapscategorieën en -voordelen
De huidige reguliere leden van VBA en CFA Society Netherlands worden automatisch reguliere
of affiliated leden van de nieuwe vereniging en het CFA Institute. Alle huidige leden vallen onder
de nieuwe opzet van lidmaatschapscategorieën en behouden dezelfde voordelen per categorie.
Voor een gedetailleerde omschrijving van de voorgestelde lidmaatschappen, zie Bijlage C.
Na twee jaar zal de opzet van de lidmaatschapscategorieën en –voordelen beoordeeld worden
door het bestuur om te bepalen of deze nog relevant zijn voor het ledenbestand op dat moment.
Het bestuur kan ervoor kiezen categorieën toe te voegen of aan te passen naargelang de
mogelijk veranderde wensen en behoeften van leden.
De nieuwe vereniging zal gebruikmaken van het kader voor lidmaatschapscategorieën en de
ledenadministratie (registratie en facturering) van het CFA Institute. Alle huidige VBA-leden
zullen daarmee binnen dit nieuwe kader vallen. De specifieke lidmaatschapscategorieën van
VBA (erelid, senior lid, etc.) zullen ook in dit kader worden geïntegreerd. De aanmeldingseisen
van het CFA Institute zullen niet van toepassing zijn op reguliere VBA-leden, met uitzondering
van het ondertekenen van de gedragscode van het CFA Institute.
4.6.2. Lidmaatschapskosten
Alle leden zijn gelijk: zij kunnen direct bij aanvang van de nieuwe organisatie van dezelfde
voordelen gebruik maken voor dezelfde lidmaatschapsprijs. Het jaarlijkse vaste/aangesloten
lidmaatschapsbedrag voor de nieuwe vereniging wordt vastgesteld op het geldende tarief van
CFA Society Netherlands: $ 400.
Het huidige tarief voor vaste VBA-leden is € 300. Het verschil tussen deze tarieven moet na
verloop van tijd genivelleerd worden. De besturen van beide verenigingen vinden het belangrijk
dat VBA-leden eerst de voordelen van de nieuwe vereniging en het CFA Institute ondervinden
alvorens zij een mogelijke tariefsverhoging krijgen. Daarom zal het verschil tussen de
lidmaatschapskosten de eerste twee jaar worden aangevuld vanuit de reserves van de twee
verenigingen.
Na twee jaar zal het bestuur de opzet van de lidmaatschapskosten en de financiële situatie op
dat moment beoordelen. Er wordt dan gekeken of en in hoeverre de lidmaatschapskosten
aangepast moeten worden. De tarieven voor zowel oud-VBA en CFA Society Netherlands-leden
zullen dan gelijkgetrokken worden.
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4.7 Organisatiestructuur
4.7.1 Rechtsstructuur
Door een juridische fusie waarbij VBA de verkrijgende entiteit en CFA Society Netherlands de
verkregen entiteit is, wordt er een nieuwe juridische entiteit gevormd. Hiervoor is gekozen
vanwege praktische argumenten die grotendeels betrekking hebben op de complexere
rechtsstructuur van VBA. Deze complexiteit komt voort uit het bestaan van twee stichtingen
waarvoor het bestuur van VBA ook het bestuur uitvoert, zoals vastgelegd in de statuten van
beide stichtingen. Daarnaast heeft VBA verscheidene contractuele verplichtingen, voornamelijk
medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd.
De nieuwe vereniging zal een licentieovereenkomst met het CFA Institute afsluiten voor gebruik
van de merknaam en het logo van CFA, maar ook om deel uit te maken van het CFA-netwerk.
Titelhouders van CFA blijven lid van het CFA Institute en worden lid van de nieuwe juridische
entiteit.
Alle tegoeden en schulden van CFA Society Netherlands worden overgedragen aan VBA. De
twee stichtingen van VBA blijven functioneren zoals ze nu doen, door ondersteuning te bieden
aan de opleidingsportfolio’s van het nieuwe VBA-programma, het Risk Managementprogramma en het permanente educatie programma.
4.7.2 Opzet van het bestuur
Het eerste bestuur van de nieuwe vereniging zal bestaan uit acht bestuursleden; vier vanuit
CFA Society Netherlands en vier vanuit VBA.
In eerste instantie zal het bestuur zich focussen op de implementatie van de fusie en de
integratie van de twee verenigingsculturen. Het nieuwe bestuur zal duidelijk aanwezig zijn,
leiderschap tonen en een proactief betrokken zijn bij de fusie. Ook volgen ze het
integratieproces op de voet. In het licht van de verwachte werkzaamheden zal het bestuur de
beschikbare capaciteit op het kantoor nauwkeurig monitoren. Hierdoor kunnen de medewerkers
van het verenigingsbureau aan de slag gaan met de implementatie van de fusie en tegelijkertijd
de dagelijkse activiteiten voortzetten.
Na verloop van tijd zal het bestuur dienen als een strategisch bestuur, samen met een
professioneel personeelsbestand en een geïntegreerde, betrokken, daadkrachtige en actieve
commissiestructuur. Met een dergelijke opzet kunnen oudgedienden aantreden als
bestuursleden van de nieuwe vereniging. Tegelijkertijd krijgen meer leden de kans een grotere
bijdrage te leveren via deelname aan de commissies.
Het eerste nieuwe bestuur van de vereniging zal door de twee huidige voorzitters worden
gekozen, in samenspraak met een klankbord bestaande uit voormalige voorzitters. Huidige
bestuursleden kunnen hun belangstelling voor een functie voorleggen. Er zullen interviews
worden gehouden, waarna een bestuur wordt gekozen op basis van interesse, anciënniteit,
bestuurservaring van de kandidaten en een diverse samenstelling. VBA en CFA Society
Netherlands zullen beide vier bestuursposities hebben. Daarnaast wordt een opvolgingsschema
opgesteld om op de lange termijn continuïteit te bewaken.
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Het eerste bestuur zal uit de volgende functies bestaan:
1. Voorzitter: zit de bestuursvergaderingen voor; leidt de vereniging bij het behalen van
korte- en langetermijndoelen.
2. Vicevoorzitter/Secretaris: staat de voorzitter bij, en biedt het bestuur ondersteuning bij
interne governance/besluitvorming.
3. Penningmeester: beheert de financiële zaken van de organisatie.
4. Integratie & Implementatie: volgt de integratie van de organisatie op een strategisch en
organisatorisch niveau, beantwoordt vragen van leden.
5. Programmering: beheert het evenementenbudget en evenementgerelateerde sponsoring,
werkt samen met andere CFA-verenigingen, partnerorganisaties of universiteitspartners.
6. Educatie: maakt studenten en professionals bewuster van het programma-aanbod, houdt
leden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, stimuleert discussie.
7. Belangenbehartiging & Ethiek: zorgt voor meer communicatie over ethiek, vertrouwen en
professionele normen, ten behoeve van eerlijke en transparante markten en het beter
behartigen van de belangen van leden.
8. Leden & Loopbaan: promoot de voordelen van lidmaatschap door middel van recruitment,
begeleidt potentiële leden in het aanmeldingsproces, beantwoordt vragen van leden en
beheert bestaande lidmaatschappen.
De voorzitter treedt ook op als woordvoerder van de organisatie. De vicevoorzitter/secretaris
legt zich toe op governance van de nieuwe vereniging. Er is een apart voorzitterschap gepland
voor het beheren van de integratie en implementatie na de fusie.
De statuten van de nieuwe vereniging zullen voorzien in de structuur en benoemings- en
selectieprocedures van toekomstige besturen. De uitgangspunten hierbij zijn:
• Minimaal zes bestuursleden
• Permanente posities van voorzitter, secretaris en penningmeester
• Representatief voor het ledenbestand wat betreft leeftijd, geslacht en titel(s)
• Alle reguliere en affiliated leden zijn verkiesbaar
• Tweejarige termijn, met een maximum van drie termijnen
• Geen bezoldiging voor bestuursleden
4.7.3 Opzet verenigingsbureau
Het bureau:
• Ondersteunt het bestuur bij hun statutaire taken (strategie, financiën, besluitvorming)
• Is verantwoordelijk voor de vitaliteit van de organisatie
• is het aanspreekpunt voor commissies en leden (evenementen, vragen van leden)
• is het aanspreekpunt voor stakeholders (CFA Institute, toezichthouders,
brancheorganisaties)
• overziet en coördineert de activiteiten (commissies, werkgroepen, bijeenkomsten)
• zorgt ervoor dat de organisatie zich aan de normen voor professionaliteit houdt
Het kantoor zal gemanaged worden door de Chief Executive Officer. De Head of Business
Operations, Head of the General Secretariat en Head of Communications & PR rapporteren aan
de CEO. Waar mogelijk zijn medewerkers in dienst van de vereniging zelf. Ontwikkelingen met
betrekking tot de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) zullen nauwlettend
gevolgd worden, gezien de huidige contractering van CFA Society Netherlands-personeel.
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4.7.4 Commissiestructuur, werkgroepen en vrijwilligers
De nieuwe vereniging kan haar doelen alleen behalen dankzij de inzet van haar commissies,
werkgroepen en vrijwilligers. Om deze reden behoudt de nieuwe vereniging dan ook de al
bestaande commissie- en werkgroepstructuur van VBA, samen met de
projectvrijwilligersgroepen van CFA Society Netherlands. Er zal in eerste instantie nadruk
gelegd worden op inclusie van alle leden in de commissies. De commissies spelen een
essentiële rol binnen de vereniging door inhoudelijke expertisegroepen te vormen,
evenementen te organiseren, content te publiceren en opiniestukken en adviezen te schrijven.
Commissies gaan onafhankelijk te werk binnen een vastgesteld operationeel kader. Een
omschrijving van het commissiekader is te vinden in Bijlage D.

4.8 Taal
De nieuwe vereniging heeft een divers ledenbestand met veel nationaliteiten. Inclusiviteit is dan
ook een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe vereniging. Met dit in gedachten wordt de taal
die wij hanteren voor ons aanbod aan leden zorgvuldig overwogen. Wij verwachten een mix van
Nederlandse en Engelstalige content. Het bestuur zal regelmatig evalueren of ons aanbod nog
aansluit op de samenstelling van ons ledenbestand. Richtlijnen voor taal zijn als volgt:
• Zowel leden als stakeholders worden voor zover mogelijk aangesproken in hun eigen
taal.
• Geschreven teksten zijn tweetalig en waar mogelijk in de voorkeurstaal van het lid.
• Evenementen moeten zo goed mogelijk verdeeld zijn, zodat alle leden hetzelfde aanbod
qua evenementen/bijscholing krijgen zoals zij in het verleden gewend waren.

4.9 Financiën
4.9.1 Introductie
CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals zijn beide financieel gezond wat
betreft hun bedrijfsvoering en reserves. Door de fusie en het lidmaatschap van het CFA Institute
zullen de lidmaatschapsbijdragen geïnd worden door het CFA Institute en deels omgezet
worden in contanten. Het hieruit resulterende gat zal door het CFA Institute aangevuld worden.
Algemeen gezien zal de fusie voornamelijk non-monetaire voordelen vanuit het CFA Institute
opleveren.
4.9.2 Winst- en verliesrekening
De nieuwe vereniging moet break-even draaien. De achterliggende gedachte hierbij is dat er
zoveel mogelijk waarde voor de leden gecreëerd moet worden. Vanuit wettelijk en
belastingtechnisch oogpunt is de vereniging een non-profitorganisatie. Ondanks het non-profit
aspect, is er een minimumbuffer nodig om onverwachte uitgaven op te vangen en voor een
ononderbroken loonuitbetaling.
Inkomsten op de winst- en verliesrekening bestaan voornamelijk uit lidmaatschapsbijdragen,
royalties van het opleidingsprogramma samen met de VU en inkomsten uit sponsoring. De
voornaamste uitgaven betreffen salarissen, evenementprogrammering, permanente educatie,
en het VBA Journaal.
Er is een businessplan met tienjarige financiële projecties opgesteld. De prognose is dat de
nieuwe vereniging binnen vijf jaar break-even draait. Het bestuur is ervan overtuigd dat er
zorgvuldige financiële aannames zijn gemaakt. Het CFA Institute zal een strategische bijdrage
leveren aan de financiering van de fusie en implementatie, en ook het moment tot het breakeven scenario helpen overbruggen.
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4.9.3 Prudent balansniveau
De vereniging opereert met prudente financiële reserves, nodig om voor de vaste lasten,
waaronder personeelskosten ononderbroken te betalen.
VBA en CFA Society Netherlands zullen evenredig bijdragen aan de resterende reserves. Na
goedkeuring door de algemene ledenvergadering van VBA, zullen de resterende reserves van
VBA, zij het van de vereniging zelf of een stichting, als bestemmingsreserve worden toegekend
voor duidelijk aangegeven educatieve en onderzoeksdoeleinden. Daarnaast zullen zowel CFA
Society Netherlands als VBA een bijdrage leveren aan het overbruggen van het gat in de
lidmaatschapsbijdrage gedurende een tweejarige periode.
4.9.4 Sponsoren
De nieuwe vereniging verwelkomt graag sponsoren die een lange termijn relatie willen aangaan
en financiële ondersteuning bieden, dit vanwege het non-profit karakter van de organisatie. Het
sponsoringbeleid van de twee organisaties zal gelijkgetrokken worden. Het beleid wat betreft
het beperken van commerciële invloed van sponsoren blijft van kracht.
4.9.5 Lidmaatschapsbijdrages, financiering en uitkeringen vanuit het CFA Institute
Het CFA Institute is een non-profitorganisatie en heeft als doel zoveel mogelijk in haar leden te
investeren als financieel haalbaar is. Het gros van de lidmaatschapsbijdrages aan het CFA
Institute stroomt terug naar de lokale verenigingen om te worden gebruikt voor branding,
reclame, conferenties, evenementen, onderzoek, publicaties, belangenbehartiging, de Research
Challenge, technologie (CRM-databases en marketingplatformen, social media en apps),
ondersteuning aan de netwerken van stichtingen, strategische/projectfinanciering en
vertegenwoordiging in Brussel om het gesprek aan te gaan met beleidsmakers en
toezichthouders vanuit de gehele EU.
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De jaarlijkse bijdragen die worden gefactureerd door het CFA Institute bedragen $ 400,
bestaande uit $ 275 aan lidmaatschapsbijdragen voor het CFA Institute en $ 125 aan
lidmaatschapsbijdrages voor de nieuwe vereniging (direct terug te vloeien naar de lokale
vereniging). Daarnaast betaalt het CFA Institute een eenmalig bedrag van $ 15.000 plus $ 30
per lid en $ 5 per kandidaat. Lokale verenigingen kunnen op verzoek ook strategische en
projectfinanciering van het CFA Institute ontvangen. Zo heeft het CFA Society Netherlands dit in
het verleden meermaals verstrekt gekregen.

4.10 Gedragscodes en kwaliteit
4.10.1 Ethische gedragscode en normen voor professioneel gedrag
Om het klantvertrouwen te versterken, en zowel de marktefficiëntie- en eerlijkheid als wet- en
regelgeving te verbeteren, zijn hoge ethische en zelfregulerende standaarden belangrijk voor de
gecombineerde vereniging. Gezien de sterke overeenkomsten tussen de Gedragscodes en het
disciplinaire proces bij CFA en VBA, zal de nieuwe vereniging de gedragscodes van het CFA
Institute volgen. Deze genieten erkenning als een wereldwijde standaard.
o Ethische gedragscode
o Normen voor professioneel gedrag
Vermeende schendingen van de gedragscode en normen worden onderzocht aan de hand van
de Statuten en het Reglement voor Professioneel Gedrag van het CFA Institute. Het
Professioneel Gedrag-programma onderzoekt zowel examen- als sectorgerelateerd gedrag.
Het disciplinair proces is een meerlagig intercollegiaal toetsingsproces (met onder andere input
vanuit en coördinatie door de lokale vereniging) waarop de Statuten en het Reglement voor
Professioneel Gedrag van het CFA Institute van toepassing zijn. Deze documenten bieden
houvast voor het uitvoeren van onderzoeken naar aantijgingen, het vaststellen van
schendingen, het opleggen van sancties, het voeren van disciplinaire procedures en het
openbaar maken van overtredingen.
4.10.2 Kwaliteit van ’permanente educatie programma’s en content
Om kwaliteitsverbeteringen te monitoren en implementeren en hiervoor beleid vast te stellen,
heeft de organisatie een aantal commissies en adviesraden die de educatieve content en
programma’s beheren. Al deze commissies en individuen werken samen aan een
samenhangend scholingsprogramma van hoge kwaliteit.
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4.11 Beoogde planning voor de voorgenomen fusie
Voor de fusie is de goedkeuring van de besturen van VBA en CFA Society Netherlands nodig,
alsmede van de leden van hun organisaties en het managementteam en de Board of Governors
van het CFA Institute.
De huidige planning voor de fusie is als volgt:
Goedkeuring bestuur van VBA beleggingsprofessionals
Goedkeuring bestuur van CFA Society Netherlands
Review CFA Institute management team
Review CFA Institute Board of Governors
Goedkeuring ALV VBA beleggingsprofessionals
Goedkeuring ALV CFA Society Netherlands
Formele goedkeuring CFA Institute Board of Governors
Fusievoornemen deponeren bij Kamer van Koophandel
Juridische fusie (vroegst mogelijk)

10 juli
10 juli
11-12 juli
22 juli
19 september
19 september
oktober
oktober
november

Een volledig uitgewerkte projectopzet is binnenkort beschikbaar, inclusief een
communicatieplan (leden/stakeholders/media), transitie van administratiesystemen,
ledenfacturatie, etc.
Het is belangrijk kennis te nemen van de grote hoeveelheid tijd die door vrijwilligers en
medewerkers is besteed aan onderzoek, onderhandelingen en het opzetten van deze fusie. De
besturen hebben € 100.000 in het budget opgenomen voor fusiekosten. Dit dekt het extra
projectbeheer, juridische en communicatieondersteuning en de extra uren die beide
organisaties hebben besteed.
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Bijlage A. Uitgangspunten voor de fusie

Inclusiviteit

Wat betekent het

Wat betekent het voor de fusie

Huidige VBA- en CFA Society
Netherlands-leden voelen zich
welkom en gewaardeerd door de
nieuwe vereniging.

•

•
•

Beste van
beide
werelden

De nieuwe vereniging combineert het •
sterke internationale werkveld en het
netwerk van CFA Society
Netherlands met de lokale reputatie
•
en het netwerk van VBA.
•

Uniformiteit,
eenvoud

CFA Society Netherlands en VBA
•
fuseren tot één degelijke en efficiënte •
organisatie.
•

Lange termijn Wij geloven in het succes en de
•
potentie van de fusie, dus we beogen •
een samenwerking voor de lange
termijn.
Gedeelde
waarden

Beide verenigingen delen een
•
diepgeworteld geloof in professionele
uitmuntendheid, ethiek en gedrag.

De nieuwe vereniging tracht zo inclusief
mogelijk te zijn om zoveel mogelijk van
waarde te kunnen zijn
Alle leden zullen de toegevoegde
waarde van deze fusie ervaren
Leden ervaren de transitie als zo
pijnloos mogelijk en met minimaal
ongemak
Op zoek gaan naar best practices en
zorgen dat deze onderdeel worden van
de nieuwe organisatie
Ervoor zorgen dat alle leden hun
voormalige organisatie terugzien in de
nieuwe organisatie
Een kans om het beste van beide
werelden te nemen en er iets nieuws,
progressiefs en vooruitstrevends van te
maken in het aanpakken van een
bredere missie
Simpele lidmaatschapsstructuur
Oplossingen kiezen die voor alle leden
werken, in plaats van op maat gemaakt
Eén vereniging met een simpele,
compacte en samenhangende structuur
Zo snel mogelijk de eindfase behalen
Financieel gezond zijn

Kernwaarden verankeren als fundament
voor de nieuwe vereniging
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Bijlage B. Voordelen van lidmaatschap van het CFA Institute
Een bijkomend voordeel van lidmaatschap van de nieuwe vereniging is deel uit te maken van
een internationaal erkende gemeenschap van beleggingsprofessionals, het CFA Institute. Maar
wat betekent dit in de praktijk?
Netwerk
Toegang tot een wereldwijd netwerk van meer dan 135.000 beleggingsprofessionals.

Leden kunnen vrijwillig meewerken aan een groot aantal initiatieven van het CFA Institute, zoals
1) het ontwikkelen van beleidsposities, curricula, gedragscodes en normen; 2) het promoten van
Ethiek en Normen en het ondersteunen van het Professioneel Gedrag-programma; 3) het lid
worden van een van de actieve, mondiale commissies die zich toeleggen op het ontwikkelen
van het CFA-programma, het CIPM-programma, wereldwijde educatieve evenementen en
programma’s organiseren en het Future of Finance-initiatief; 4) het bijdragen aan publicaties; en
meer.
Content
Toegang tot duizenden financiële publicaties, educatieve middelen en onderzoek. Leden krijgen
exclusieve toegang tot middelen zoals:
• FAJ: Financial Analysts Journal
• Refresher Readings; een geüpdatet CFA-curriculum ter vernieuwing van de kennis over
concepten die je hebt geleerd als kandidaat en om bij te houden hoe het curriculum zich
ontwikkelt.
• getAbstract; uittreksels en samenvattingen van financiële boeken en wetenschappelijke
tijdschriften (bijv. Journal of Finance, Journal of Portfolio Management, etc.).
• Maandelijkse Selections-nieuwsbrief; maandelijkse nieuwsbrief met de nieuwste
educatieve content van het CFA Institute.
• Onderzoekspapers van de CFA Institute Research Foundation.
• Een scala aan contentspecifieke nieuwsbrieven, waaronder: de Financial News Brief
Global Edition, Policy Alert, Private Wealth Management Newsletter, Investment Risk and
Performance Newsletter en GIPS Newsletter, naast extra blogs en alerts.
• Een uitgebreide bibliotheek van reviews, onderzoeken, artikelen, webcasts/podcasts en
video’s, geproduceerd door de product- en contentexperts van het CFA Institute.
• Speciale ledenprijzen voor geselecteerde publicaties en online cursussen.
• Speciale ledenprijzen voor wereldwijde en regionale CFA Institute-conferenties, met
beroemde en zeer goed onderlegde sprekers en experts en up-to-date content.
• Toegang tot evenementen en activiteiten bij deelnemende verenigingen wereldwijd via het
Global Passport, tegen lokale ledenprijzen. Zo kun je lokale evenementen bijwonen tijdens
een reis.
Permanente educatie
Alle bovengenoemde CFA Institute-content komt in aanmerking voor permanente educatie
punten. Leden maken gebruik van een uitgebreide permanente educatie agenda, welke
beheerd en geüpdatet wordt via een online tracking tool op de CFA Institute-website. Leden
krijgen erkenning voor zowel jaarlijkse prestaties en belangrijke mijlpalen van lopende
permanente educatie.
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Loopbaanmiddelen
Exclusieve loopbaandiensten en -content voor leden in het Career Center:
• JobLine: een exclusieve vacaturebank voor het solliciteren naar en aanbieden van de
beste beleggingsbanen wereldwijd. Toegang tot een wereldwijde vacaturedatabase.
• Hulpmiddelen speciaal voor leden om te helpen bij het vaststellen van jouw
loopbaandoelen en effectief naar banen te zoeken.
• Career Resources Library: podcasts, webcasts, artikelen, presentatiedia’s en blogs over
sollicitatiestrategieën en loopbaanmanagement voor financiële carrières.
Invloed
Lidmaatschap van het CFA Institute kent ook enkele ‘niet tastbare’ voordelen. Het Institute
neemt deel aan een aantal regelgevende en sectorgerelateerde initiatieven met indirecte
voordelen voor leden en directe voordelen voor de gehele sector:
• Lokale vertegenwoordiging in de VS en Brussel om te pleiten voor de beleggingssector.
• Uitgebreide marketingcampagnes voor meer erkenning van de titels die onder het CFA
vallen, en het promoten van titelhouders als deskundige, betrouwbare en ethische
medewerkers.
• Informeren van de pers over diverse onderwerpen met betrekking tot de sector.
• Promoten van integriteit en normen binnen de sector en ethisch gedrag bepleiten om
het vertrouwen te herstellen.
• Deelnemen aan wettelijke hervormingen, het stimuleren van gedegen corporate
governance en het schrijven van beleidsdocumenten.
• De CFA Institute Research Foundation; een non-profitorganisatie die wereldwijd
onafhankelijk onderzoek voor beleggers en beleggingsprofessionals sponsort.
• Een rigoreus Professioneel Gedrag-programma (en disciplinair proces) ter bescherming
van de integriteit van het CFA Institute en haar titels, en ter instandhouding van de
normen van de gehele sector.
Future of Finance
Het Future of Finance-initiatief van het CFA Institute denkt specifiek na over de
beleggingssector en hoe deze er over tien jaar uit moet zien. Hoe kunnen
beleggingsprofessionals hier het beste op anticiperen en hoe bereiden zij zichzelf en hun
klanten voor op de toekomst?
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Bijlage C. Lidmaatschappen
Charterholder

Regulier lid

Affiliated lid

Kandidaat-lid (nieuw)

Profiel

CFA Charterholders

Investment Professionals met
een CFA of RBA titel.

Investment Professionals
zonder CFA of RBA titel

(Junior) Investment
Professionals die een van de
programma’s van de
vereniging volgen
Lid van lokale vereniging

Lid van
Wie

Lid van CFA Institute en
lokale vereniging
CFA Charterholders

Lid van CFA Institute en lokale
vereniging
RBA-titelhouders
CIPM-ltitelhouders
Ervaren Investment
Professionals

Lid van CFA Institute en lokale
vereniging
Investment Professionals

Kosten
Voorwaarden

$ 400
CFA Charterholder

$ 400
>12 maanden relevante ervaring
Ondertekent gedragscodes CFA
2 referenties

Professioneel
gedrag en
disciplinair proces

Van toepassing

$ 400
>48 maanden relevante ervaring
Ondertekent gedragscodes CFA
3 referenties
Niveau 1 van Praktijknormen
Van toepassing

Van toepassing

EUR 100
Volgt CFA-, VBA-, RFMI- of
CIPM-programma
Ondertekent gedragscodes
CFA
Van toepassing

Gepensioneerd/
Werkloos
Erelid

Kortingstarief $175

Kortingstarief $175

Kortingstarief $175

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Gratis

Gratis

Niet van toepassing

CFA-kandidaten
RBA-kandidaten
RFMI-kandidaten
CIPM-kandidaten
In afwachting van charter
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Bijlage D. Commissiestructuur
Commissies vervullen een sleutelrol binnen de vereniging door onderwerpen uit te werken,
evenementen te organiseren, content te publiceren en opinies en adviezen te schrijven.
Leden krijgen een groot aantal opties om betrokken te raken binnen de nieuwe vereniging en
de sector te verbeteren door energie en kennis bij te dragen. De commissiestructuur van de
nieuwe organisatie bestaat uit content-en procescommissies.
Contentcommissies richten zich op specifieke beleggingsgerelateerde onderwerpen en zijn
een belangrijk onderdeel van de VBA-organisatie. De huidige contentcommissies van VBA
zullen blijven bestaan binnen de nieuwe vereniging en zich na verloop van tijd op natuurlijk
wijze aanpassen door veranderende interesses van leden en actuele prioriteiten. De fusie zal
de kennis, expertise en achtergrond van de commissies verder uitbreiden met de komst van
de CFA Society Netherlands-leden. De leden van CFA Society Netherlands zullen geleidelijk
deel gaan nemen aan de commissies, aangezien zij eerst geïnformeerd moeten worden over
en bekend gemaakt moeten worden met de mogelijkheid van deelname aan een
contentcommissie.
De algemene doelstellingen van de contentcommissies zijn:

•
•
•
•
•

Overdracht en uitwisseling van kennis en informatie tussen leden onderling en tussen
leden en derden
Het onderwerp van de commissie uitdragen
“Normen” voor de sector vaststellen
Aanbevelingen, zorgen en meningen over het onderwerp uiten
Evenementen met betrekking tot het onderwerp organiseren (voor zover van
toepassing)

Zowel VBA als CFA Society Netherlands kennen procescommissies die werken op basis van
projecten of (bedrijfs)activiteiten. Alle procescommissies worden beoordeeld aan de hand
van nieuwe beleidslijnen en processen.
Waarden, governance en kwaliteitsbewaking

Belangrijke waarden met betrekking tot commissies zijn:
• Diversiteit binnen commissies en werkgroepen (content, organisatie, output, etc.)
• Autonomie van commissies
• Initiatieven voor nieuwe commissies en werkgroepen
• Duidelijke afspraken met het bestuur ten aanzien van budgetten, externe
communicatie en een onafhankelijk commissieprofiel
Elke commissie heeft een charter of businessplan met betrekking tot haar doelen en opzet.
Als het bestuur akkoord is met de charter/strategie kan de commissie gebruikmaken van de
infrastructuur en financiën van de organisatie en de ondersteuning krijgen van een
toegewezen bestuurslid.
CFA Society Netherlands-leden actief integreren

De commissiestructuur is op dit moment een belangrijk en zeer goed ontwikkeld onderdeel
van de VBA-organisatie. Het is van belang de CFA Society Netherlands-leden zoveel
mogelijk te betrekken bij de nieuwe vereniging. Meer diversiteit (achtergrond, netwerk,
leeftijd, geslacht) maakt de commissies sterker en relevanter voor de leden en de sector. Alle
commissies zullen daarom beoordeeld worden op hun huidige status. Zo wordt vastgesteld

22

hoeveel extra leden zij kunnen opnemen om proactief CFA-leden te betrekken. Het bestuur
zal de integratie van de commissies proactief monitoren.
Contentcommissies

1. Accountingcommissie
2. Commissie Asset & Liability Management
3. Commissie Behavioral Economics
4. Commissie Ethiek- & Integriteit
5. Vermogenscommissie
6. Dutch Commission on Bonds
7. Commissie Investment Performance Measurement
8. Commissie Private Banking
9. Commissie Private Equity
10. Commissie Vastgoed
11. Commissie Risico Management
12. Commissie Verantwoord Beleggen
13. Commissie Tactische Asset Allocatie
14. Commissie Technische Analyse
Procescommissies

1. Programmacommissie, waaronder
- Ad hoc permanente educatie bijeenkomsten
- Jaardiner commissie
- Best Practices commissie
- Future of Finance commissie
2. Commissie voor loopbaanmanagement/Mentoring
3. CFA Institute Research Challenge
4. CFA European Quant Awards
5. Women in Investment Management
6. Universitaire/Studentenbetrekkingen
7. Redactieraad (huidige VBA Journaal redactie)
8. Kascommissie
9. Tuchtcommissie en commissie van Beroep
10. Accreditatiecommissie Permanente Educatie
11. Curatorium (VBA opleiding)
Daarnaast zijn er tijdelijke werkgroepen en werkgroepen die op het punt staan een commissie
te vormen (bijvoorbeeld Actief Beheer en Risicostandaarden Beleggingen).
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