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Permanente educatie:
Yes, wat leuk!
Waarom wachten met Permanente Educatie (PE) totdat het verplicht gaat worden? Kies er nu alvast
voor, uit intrinsieke motivatie én omdat VBA dit najaar een aansprekend programma heeft opgezet.

Twee jaar geleden hebben de VBA-leden aangegeven

in die variant wel behoefte aan een matching

dat permanente educatie niet verplicht gesteld hoeft

portefeuille en hoe zou die eruit kunnen zien?

te worden. Ik kan me daar heel goed in verplaatsen:
vanwege mijn intrinsieke motivatie om meer kennis op

Daarnaast bevinden we ons in een omgeving met lage

te doen en de klant telkens beter te bedienen, heb ik

rentes, waarvan de verwachting is dat die gaan stijgen.

geen aansporing nodig. Helaas heeft de toezichthouder

Maar wanneer, dat is de grote vraag. Moet je in zo’n

minder vertrouwen in onze intrinsieke drijfveren. Met

omgeving wel een grote allocatie hebben naar een

ingang van 3 januari 2018 wordt de MiFID II

matchingportefeuille die weinig opbrengt of zelfs een

regelgeving van kracht en daarmee de verplichting

negatief rendement heeft als de rente gaat stijgen? Zijn

voor iedereen die klanten adviseert over beleggen om

daar geen andere oplossingen voor?

aantoonbaar over voldoende kennis en kunde te
beschikken. Voor dit najaar heeft de VBA een mooi

Tot slot groeit het besef in de sector dat een waardevolle

permanente educatie-programma opgesteld met elke

toekomst meer is dan een financieel waardevolle

maand een nieuwe module. Het zou heel jammer zijn

toekomst: er moet ook een fijne wereld zijn om in te

als de zaal vol komt te zitten met mensen die er alleen

leven. Duurzaamheid binnen de aandelenportefeuille is

maar zijn omdat het moet. Daarom hoop ik je met deze

een bekend onderwerp, maar de matchingportefeuille

column te enthousiasmeren voor het programma,

wordt hiervoor vaak nog niet ingezet.

zodat de zaal straks vol zit met mensen die er ook
echt willen zijn.

De PE-module over de toekomstbestendige matching
portefeuille zal ingaan op bovenstaande onderwerpen,

De oktobermodule gaat over de toekomstbestendige

aantonen waarom het mogelijk is om de matching

matchingportefeuille, het deel van de portefeuille dat

portefeuille anders in te zetten en hoe je dat kan doen.

renterisico beheerst en waarvan de mogelijkheden vaak
over het hoofd worden gezien. Toekomstbestendig klinkt

Is de matchingportefeuille toch niet helemaal je

altijd goed – wie wil dat nou niet − maar wat betekent

onderwerp, dan is er in november een module over hoe

dat in de matchingcontext? Toekomstbestendigheid zie

scenario’s gebruikt kunnen worden bij het formuleren

ik op drie vlakken: het nieuwe pensioencontract, de

van een robuust beleggingsbeleid en in december een

laagrentende omgeving en duurzaamheid.

module over factorbeleggen in meerdere asset classes
en hoe het in de praktijk toegepast kan worden bij het
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In de sector zijn we al een aantal jaren aan het

construeren van portefeuilles. Daar zit vast iets bij wat

discussiëren over een nieuw pensioencontract. Dominant

je kan helpen bij het adviseren van je klanten. Vergeet

in die discussie is variant IV, waarin de sector over zou

vooral ook niet om al je kennisinspanningen te

gaan op individuele opbouw van pensioenrechten. Is er

registreren op de website zodat ze aantoonbaar zijn! «
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