——UIT DE VERENIGING

Permanente educatie: zorgplicht voor u zelf!
——

Inleiding
De zorgplicht staat hoog in het vaandel bij
professionele beleggers. Klanten vertrouwen
op hun kennis en kunde om namens hen de
juiste beleggingsbeslissingen te nemen. De
VBA biedt een platform om die kennis en
kunde te verwerven en op peil te houden.
Dat is nu vrijblijvend. In dit artikel stellen we
onszelf, maar ook de leden van de VBA de
vraag of dit wel vrijblijvend kan blijven. Kort en
duidelijk: zou permanente educatie niet een
meer verplichtend karakter moeten krijgen. En
zo ja: hoe dan?
Lid worden van de VBA
De VBA staat als vereniging voor kwaliteit en
integriteit. Het lidmaatschap is daarmee een
bevestiging van de professionele en integere
wijze waarop de leden hun beroep willen uitoefenen. Het lidmaatschap heeft daarbij een
bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. Bij de
oprichting, nu ruim 50 jaar geleden, bestond
er nog geen professionele opleiding voor het
beleggingsvak. Het vak werd - in veel gevallen
letterlijk - op de (handels-)vloer geleerd.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw
ontwikkelde zich een academische interesse
voor het vak Finance. De VBA ontwikkelde
daarop een eigen opleiding. Deze heeft zich
in verschillende fasen ontwikkeld tot de
huidige postdoctorale masters opleiding
Investment Management, verzorgd door de
Vrije Universiteit.
De opleiding geeft zoals bekend het recht
tot het voeren van de titel RBA en leidt tot
inschrijving in het register van beleggingsanalisten. De opleiding is echter geen voorwaarde voor het lidmaatschap. In de praktijk
heeft ruim driekwart van de leden een RBA
opleiding gedaan. Het andere kwart heeft
bijna altijd een academische of HBO opleiding
gedaan, met een goede financieel economische basis.
We concluderen dat de instroom van nieuwe
leden zeer vaak gepaard gaat met een goede
tot uitstekende kennis van theorie en praktijk
van beleggen. Maar hoe zit het nu met het op
peil houden van kennis en kunde?
Lid zijn van de VBA
In de praktijk kiezen mensen bewust voor een
lidmaatschap en blijven ze ook lang lid. De
gemiddelde duur van een lidmaatschap van
het huidige ledenbestand is ruim 11 jaar. Dit
impliceert dat mensen gemiddeld ruim 20 jaar
lid zijn. Een trouw en vertrouwd ledenbestand.
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Voor veel van onze leden ligt een opleiding
echter al weer vele jaren achter ons. Het is
minder bekend hoe onze leden bijblijven in
hun vak. En dat terwijl maatschappelijke normen, regelgeving, theorievorming en praktijk
wel aan grote veranderingen onderhevig zijn.
We hebben wel indicaties van de wijze waarop
onze leden bijblijven. Die halen we uit deelname aan PE-modules en bezoek aan VBA
bijeenkomsten en congressen.
Zes jaar geleden zijn we begonnen met het
aanbieden van modules uit hoofde van permanente educatie. Er worden 5 tot 6 modules
per jaar aangeboden, met een capaciteit tot 25
mensen per module. Deze worden in het algemeen goed bezocht en hoog gewaardeerd.
Er is qua deelnemers wat overlap tussen de
verschillende modules en jaargangen, maar
grosso modo kunnen we stellen dat per jaar
iets minder dan 10% van de leden van de
PE-modulen gebruik maakt. Daarmee wordt
voldaan aan een duidelijke behoefte.
VBA bijeenkomsten vinden twintig tot vijfentwintig keer per jaar plaats, met een gemiddeld bezoekersaantal van 40 tot 50 mensen.
Ook hier is sprake van overlap tussen de
verschillende bijeenkomsten, maar we denken
dat ongeveer een kwart van de leden jaarlijks
minimaal 1 bijeenkomst bezoekt. De bijeenkomsten bieden daarmee ook een belangrijk
medium kennis op te doen. Tot slot zijn er de
congressen van de VBA. Bijvoorbeeld de ALM
conferentie wordt door 150 professionals
bezocht die het event hoog waarderen.
Bezoekers ontvangen na deelname aan een
VBA bijeenkomst of congres een email waarin
de mogelijkheid geboden wordt de verworven
PE-punten te registreren. Voor een bijeenkomst is dat1 of 2 punten, voor het ALM congres zijn dat 8 punten. Van deze registratiemogelijkheid heeft in 2012 en 2013 ongeveer 10%
van de leden gebruik gemaakt.
We concluderen dat het lidmaatschap goede
en hoog gewaardeerde mogelijkheden biedt

om vakkennis naar behoefte bij te houden dan
wel aan te vullen.
Deze mogelijkheden zijn nu alle vrijblijvend.
En daarmee rijst de vraag of de lat hoog
genoeg ligt, voor een vereniging die kwaliteit
en integriteit hoog in het vaandel heeft staan.
We kunnen ons bijvoorbeeld spiegelen aan
andere beroepsverenigingen.
Wat doen andere beroepsverenigingen?
Voor een vergelijking met andere beroepsorganisaties moeten we natuurlijk vooral kijken
naar eenzelfde combinatie van kennis gekoppeld aan vertrouwen. Voor Nederland kunnen
we dan denken aan vier andere beroepsgroepen, namelijk accountants, actuarissen, advocaten en financieel planners. Ook zij vervullen
de rol van ‘trusted advisor’ in het maatschappelijk verkeer. Daarnaast is er natuurlijk de
zusterorganisatie CFA. Deze groepen kennen
alle vijf een eigen vereniging en een eigen
regeling met betrekking tot permanente
educatie. Gemeenschappelijk kenmerk is dat
bij alle vijf een verplichting tot bijhouden van
kennis en kunde bestaat. Geen vrijblijvendheid, maar een verplichting. Daarbij moet de
omvang van de verplichting niet overdreven
ingeschat worden. De onderstaande tabel
geeft een beknopt overzicht van de regelingen
per beroepsgroep/organisatie in Nederland:
Met uitzondering van de accountants blijft
de verplichte PE beperkt tot een tijdsbesteding van twee tot drie dagen per jaar. Alle
organisaties kennen een hulpmiddel om PE
punten te registreren (ook de VBA). Opvallend
is dat de CFA geen verplichte PE kent voor CFA
geregistreerden, maar wel voor haar CIPM
geregistreerden. Het beeld is echter duidelijk:
een verplichte vorm van permanente educatie
lijkt de norm. En bij verplichtstelling hoort ook
een sanctie.
PE bij de VBA: in vrijheid of gebondenheid?
De kop van het artikel luidt ‘Zorgplicht voor
u zelf’. Daarmee heeft de auteur zijn geloofsbrieven al afgegeven. PE hoort bij het karakter
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van de vereniging. Kennis en kunde gaat zonder regelmatig onderhoud langzaam verloren.
We onderscheiden een aantal redenen
waarom we denken dat PE in de toekomst een
verplichtend karakter moet krijgen. Allereerst
is er de maatschappelijke verwachting: we
praten niet alleen over kwaliteit en integriteit,
maar moeten dat ook in gedrag laten zien. Het
publiek verwacht dat van een vereniging als
de onze. Ten tweede verwachten onze klanten
dat van ons. Naar onze mening mogen ze dat
ook van ons verwachten, daarvoor hebben ze
ons hun financiële vermogen toevertrouwd.
Ten derde kunnen we het beter zelf regelen
dan dat het voor ons geregeld wordt, door
bijvoorbeeld toezichthouders. Maar de vierde
reden is misschien nog wel het belangrijkste:
PE leidt tot betere beleggers en beleggingsprofessionals en daarmee tot meer plezier in
het dagelijks leven voor u zelf.
Maar de vraag is natuurlijk hoe een verplichtende vorm van permanente educatie ook een
aangename vorm kan krijgen. Dus hoe zou een
regeling er uit kunnen zien?
Mogelijke invulling verplichte PE bij VBA
We zijn in dit artikel op zoek naar een invulling
van behoud van kennis en kunde die aansluit
bij de verwachtingen van onze omgeving en
van onszelf. We zoeken daar bij naar een invulling die lijkt op hetgeen andere professionele
beroepsverenigingen voorstaan. De volgende
vragen zijn daarbij van belang:
– welke activiteiten worden verstaan onder
educatie?
– wat is het minimale of gemiddelde
tijdsbeslag?
– hoe regelen we de verantwoording?
– is er een sanctie?
Voor de VBA lijkt aansluiting bij de omschrijving van activiteiten door het Actuarieel
Genootschap een goed aanknopingspunt.
Naast het volgen van cursussen, bijwonen
van congressen en bijeenkomsten worden
ook het schrijven van artikelen, het geven van
onderwijs en het participeren in vaktechnische werkgroepen gewaardeerd. Al deze
activiteiten kunnen georganiseerd zijn binnen
de VBA, maar dat is absoluut geen must. De
VBA zal zeker ook andere cursussen en activiteiten erkennen als een PE-inspanning. Zo zal
de Periodieke Toets van DSI erkend worden
als een invulling van de PE inspanning door
een VBA lid.

ook een dergelijke tool. Voor de accountants
en advocaten is sprake van wettelijke sancties,
voor de actuarissen en financieel planners
leidt het blijvend niet voldoen tot verlies van
de titel. Voor de VBA zou kunnen worden volstaan met royement na een bepaalde periode
van niet-voldoen.
Aspirant-leden en senior leden worden
natuurlijk vrijgesteld van welke PE verplichting
dan ook.
Tot slot
Het voorgaande is bedoeld als pleidooi
voor de geleidelijke introductie van een
verplichte vorm van permanente educatie.
De overkoepelende doelstelling is daarbij
het versterken in het vertrouwen van de
beleggingsprofessional in de rol van ‘trusted
advisor’. Vrijblijvendheid staat daarbij haaks
op de professionaliteit van onze leden. Meer
en meer leden vinden dat ook.
We vragen de leden namelijk regelmatig hoe ze
tegenover PE staan. In een jaar is het percentage leden dat een verplichte vorm van PE zou
willen invoeren gestegen van 36% naar 41%.
De kern is een programma te ontwikkelen en
door te ontwikkelen dat aansluit bij behoeftes
van onze leden. Daarnaast zullen als eerder
aangegeven ook activiteiten en cursussen
buiten de VBA erkennen en waarderen als
onderdeel van de PE-inspanning.
We hebben als bestuur van de vereniging
daarbij zeker niet alleen de wijsheid in pacht.
Het bestuur zoekt daarom input van de leden
over dit vraagstuk. Als u wilt reageren, doe
dat dan via secretariaat@nvba.nl. U krijgt
binnen een week antwoord en uw input wordt
gebruikt bij de verdere gedachtenvorming
over dit onderwerp
Johan van der Ende *)
met medewerking en instemming van het gehele
VBA bestuur
*) Vice-voorzitter VBA,
tot nu toe 7 PE punten in 2013

Uit de eerder getoonde tabel lijkt een tijdsbeslag van gemiddeld twee dagen per jaar voor
de zusterorganisaties een minimum, maar ook
voldoende.
Elke organisatie biedt een web-based verantwoordingstool voor de leden, voor het
bijhouden van de PE-punten. De VBA hanteert
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