DE GEDRAGSCODE VAN VBA BELEGGINGSPROFESSIONALS
1. INLEIDING
VBA beleggingsprofessionals is een vereniging van en voor beleggingsprofessionals. Als leden van de
VBA beheren wij vermogens, of adviseren over de inrichting ervan. Deze vermogens zijn “andermans
geld”. Onze cliënten moeten er op kunnen vertrouwen dat de door hen toevertrouwde vermogens
professioneel en integer beheerd worden, waarbij het belang van die cliënten voorop staat. Ook
onze collega’s en vakgenoten moeten daarop kunnen vertrouwen. De termen ‘professioneel’ en
‘integer’ worden in de praktijk vaak gebruikt, maar ook verschillend geïnterpreteerd. Onze
gedragscode geeft daarom duidelijke uitgangspunten voor het professioneel en integer gedrag van
ons als beleggingsprofessionals.
VBA leden
Ons gedrag is maatgevend voor hoe cliënten en de maatschappij als geheel naar de beleggingssector
en beleggingsdienstverlening in Nederland kijken, en naar de financiële markten. Wij nemen onszelf
dan ook de maat als het om ons gedrag gaat. Onze gedragscode is daarom gekoppeld aan een
tuchtreglement met duidelijke bevoegdheden om gedrag bij te sturen of te berispen.
Deze code biedt duidelijke handvatten voor het gewenste gedrag van ons als
beleggingsprofessionals verenigd binnen de VBA.
2. TOEPASSING
De gedragscode is van toepassing op alle leden van de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
VBA beleggingsprofessionals, statutair gevestigd te Amsterdam (de Vereniging). Als leden van de
Vereniging zijn wij gebonden aan deze Gedragscode op grond van artikel 18 lid 5 van de statuten van
de Vereniging.
3. DOEL VAN DE GEDRAGSCODE
Het doel van deze gedragscode is om uitgangspunten te geven voor ons gedrag als leden van de
Vereniging. De gedragscode is een uitwerking van de waarden die wij belangrijk vinden en geeft aan
hoe we omgaan met het (beleggend) publiek, (potentiële) cliënten, werk- of opdrachtgevers,
werknemers, collega’s, toezichthouders, leveranciers van producten en diensten, medeleden, de
politieke en rechterlijke macht en de samenleving als geheel. Als VBA leden gedragen en handelen
wij conform de (geest van) de gedragscode.
Wij vinden de volgende waarden belangrijk:
•
•
•

integriteit
professionaliteit
zorgvuldigheid

Wij gedragen ons bij de uitoefening van ons beroep integer en professioneel, en handelen zorgvuldig
jegens de genoemde betrokkenen. Wij vermijden of voorkomen gedrag dat de reputatie of
1

integriteit van onze beroepsgroep, onze Vereniging, de door haar gehouden registers en titels, de
goede naam van de door haar gehouden collectieve merken en /of haar opleidingsinstituut in twijfel
kan doen trekken of beschadigt. Wij treden altijd professioneel, competent, zorgvuldig en integer op
zodat wij recht doen aan de reputatie van de Vereniging.
4. WIJ STAAN VOOR ONZE WAARDEN
4.1 Onafhankelijkheid en objectiviteit
Wij oordelen en handelen onafhankelijk en objectief in onze professionele activiteiten. Zo nodig
nemen we een sociaal minder gewenst standpunt in. We bieden geen geschenk, voordeel,
vergoeding of beloning aan, of lokken uit of aanvaarden, waarvan redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze onze eigen onafhankelijkheid en objectiviteit of die van anderen in het gedrang
zal brengen. Ook (de schijn van) afhankelijkheid vermijden we zoveel mogelijk.
4.2 Deskundigheid
Wij hebben door onze opleiding en door relevante werkervaring de benodigde kennis en
vaardigheden om het vak van beleggingsprofessional uit te oefenen. Wij onderhouden onze kennis
en vaardigheden om professioneel competent te blijven. Wij moedigen andere leden aan hetzelfde
te doen. De Vereniging bevordert dit met behulp van permanente educatie en geeft daarvoor
voorschriften in het Reglement Permanente Educatie. Wij onderschrijven het belang van
permanente educatie en conformeren ons aan het geldende Reglement Permanente Educatie.
Indien wij ons niet aan de voorwaarden houden zoals hierin gesteld, kunnen maatregelen worden
opgelegd.
4.3 Zorgvuldigheid
Als wij een advies geven, een opinie opstellen of een beleggingsbeslissing nemen, zowel persoonlijk,
vanuit de beroepsgroep of namens onze werk- of opdrachtgever, dan doen we dit op een
professionele, zorgvuldige en weloverwogen manier.
4.4 Misleiding
Wij leggen geen verklaringen af, die een misleidende indruk kunnen wekken over de werking van
een financieel instrument of een door ons of onze werk- of opdrachtgever gerealiseerd
beleggingsresultaat of een redelijkerwijs te verwachten beleggingsresultaat. Onze presentatie van
een beleggingsresultaat is juist, nauwkeurig, volledig en niet misleidend. Deze zorgvuldigheid
betrachten wij bij mondelinge en schriftelijke uitingen, waaronder digitaal verkeer en uitingen via
sociale media. Wij zijn extra waakzaam de waarschijnlijkheid en/of accuraatheid van resultaten of
conclusies niet te overschatten. Wij geven aan waar resultaten of conclusies onzeker zijn.
4.5 Wangedrag
Wij onthouden ons van gedrag dat neerkomt op oneerlijkheid, bewuste benadeling van anderen,
fraude of bedrog.
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4.6 Wetten en regels
Wij, als leden van de Vereniging, houden ons op de hoogte van de wetten, regels, voorschriften en
richtlijnen/leidraden, die op onze beroepsgroep van toepassing zijn. Deze kunnen door Nederlandse
of Europese instanties, de Vereniging en door onze werk- of opdrachtgevers zijn gesteld. Wij houden
ons daaraan.
5. WIJ DRAGEN BIJ AAN DE INTEGRITEIT VAN FINANCIËLE MARKTEN
5.1 Voorwetenschap
Wij maken geen gebruik van niet-publieke, koersgevoelige informatie. Wij houden ons aan regels
over voorwetenschap van de toezichthoudende instanties, de zelfregulerende organisaties, de werkof opdrachtgever, en aan andere relevante wettelijke bepalingen.
5.2 Marktmanipulatie
Wij onthouden ons van praktijken die de handelsprijzen vertekenen, het handelsvolume of de
markten op andere manieren kunstmatig beïnvloeden, met welk doel dan ook. Wij houden ons aan
regels over marktmanipulatie van de toezichthoudende instanties, de zelfregulerende organisaties,
de werk- of opdrachtgever, en aan de betreffende wettelijke bepalingen.
5.3 Vertrouwen in financiële markten
Ons gedrag draagt bij aan het vertrouwen in het adequate functioneren en de integriteit van
financiële markten.
6. WIJ STELLEN HOGE EISEN AAN ONZE RELATIE MET CLIËNTEN
Wij gaan op een integere, professionele en zorgvuldige manier om met onze cliënten en het brede
publiek wanneer we adviseren, beleggingsaanbevelingen verspreiden, belangrijke veranderingen in
eerdere aanbevelingen verspreiden of beleggingsbeslissingen nemen. Wij geven de grenzen aan van
onze eigen kennis en van de aangeboden (beleggings)dienstverlening.
De genoemde verplichtingen gelden net zo wanneer het gaat om de dienstverlening aan onze
interne cliënten, ofwel collega’s.
6.1 Zorgplicht
Wij nemen in onze dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houden daarbij naar beste
vermogen rekening met belangen van (interne) cliënten. Dit is de definitie voor zorgplicht die wij
hanteren. Wij stemmen onze zorgplichtinspanningen af op de mate van professionaliteit van de
cliënt. Dit kan betekenen dat wij cliënten schriftelijk waarschuwen of zelfs diensten of transacties
onthouden. Wij passen ook onze uitleg en ons advies aan op de mate van professionaliteit van onze
cliënt.

3

6.2 Geschiktheid
Wanneer wij een derde een belegging aanbevelen of een beleggingsbeslissing nemen voor een
derde, dan wel voor een specifieke portefeuille, houden wij rekening of die aanbeveling of beslissing
geschikt is voor die derde of die portefeuille. We kunnen die geschiktheid desgewenst
onderbouwen.
6.3 Onderbouwing
Ons advies of onze opinie inzake risico en/of beleggingen (in de breedste zin van het woord) is
onafhankelijk, evenwichtig en deugdelijk gemotiveerd. Aan elke beleggingsbeslissing, aanbeveling
en/of advies ligt een redelijke, te beargumenteren basis ten grondslag. Wij vermelden de feiten en
aannames die van belang zijn voor ons advies of onze opinie, als ook die in tegenspraak zijn met het
advies of de opinie. Wij doen wat redelijkerwijs van ons verlangd mag worden om te voorkomen dat
er over ons advies of onze opinie een onjuiste indruk kan ontstaan, zonder daarbij afbreuk te doen
aan onze onafhankelijkheid en objectiviteit.
6.4 Vertrouwelijkheid
Wij behandelen informatie die ons door een cliënt wordt meegedeeld vertrouwelijk binnen het
specifieke kader van die relatie. Wij behandelen informatie over huidige, vroegere en potentiële
cliënten vertrouwelijk tenzij de informatie onwettige activiteiten van de cliënt of potentiële cliënt
betreft, een melding aan bevoegde instanties wettelijk verplicht is, of de cliënt of potentiële cliënt
expliciet toestemming geeft voor openbaarmaking van de informatie.
7. WIJ STELLEN HOGE EISEN AAN ONZE RELATIE MET ONZE WERK- OF OPDRACHTGEVER
Wij stellen onze werk- of opdrachtgever er van op de hoogte dat wij in de uitoefening van ons
beroep invulling geven aan de waarden van de VBA en dat wij ons daarmee binden aan de statuten
en de Gedragscode van de VBA.
Wij leggen geen verklaringen af, mondeling of schriftelijk, waardoor een onjuiste indruk kan
ontstaan over de diensten of producten die wij of onze werk- of opdrachtgever kunnen aanbieden,
onze eigen kwalificaties, de kwalificaties van onze werk- of opdrachtgever of van de financiële sector
in zijn algemeenheid.
Wij realiseren ons dat er diverse belangen spelen en wegen deze zorgvuldig af. Wij leggen
verantwoording af over de belangenafweging en zorgen ervoor dat de wijze waarop de overweging
is gemaakt reconstrueerbaar is.
8. WIJ VERMIJDEN BELANGENCONFLICTEN
Wij voorkomen en vermijden (een potentiële) verstrengeling van eigen belangen met die van onze
cliënten zoveel mogelijk, en informeren onze cliënten ten aanzien van (potentiële)
belangenverstrengelingen.
Indien er een tegenstrijdig belang is, onthouden wij ons van (een beleggings)advies of beslissing ten
behoeve van onze cliënten. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer wij een, direct danwel indirect, materieel
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belang hebben bij een belegging die ons vermogen om een objectief advies te geven of een
objectieve beslissing te nemen beïnvloedt.
Wij gedragen ons en handelen zodanig dat transacties voor onze eigen rekening of een rekening
waarbij we een belang hebben, niet in strijd zijn met het belang van onze cliënten of dat van onze
werk- of opdrachtgever.
In geval van prioritering van beleggingstransacties stellen wij het belang van de cliënt(en) op de
eerste plaats, daarna het belang van onze werk- of opdrachtgever en daarna pas het belang van ons
zelf als individuele medewerker.
Wij openbaren alle zaken die redelijkerwijs onze verplichting van onafhankelijkheid en objectiviteit
tegenover onze cliënten, potentiële cliënten en werk- of opdrachtgever kunnen aantasten, terstond
en volledig.
9. WIJ GEVEN INVULLING AAN ONS LIDMAATSCHAP VAN DE VBA
Wij verklaren ons bekend met de Gedragscode van de VBA en houden ons aan reglementen en
regelingen die door de algemene vergadering of het bestuur op basis van de statuten van de
Vereniging zijn vastgesteld, en aan verplichtingen die daaruit voor ons voortvloeien. In het bijzonder,
doch niet uitsluitend, geldt dit voor verplichtingen uit het Reglement Permanente Educatie, het
reglement Tuchtcommissie en Commissie van Beroep en de reglementen op het gebruik en toezicht
van de door de VBA gevoerde collectieve dienstmerken en door de VBA geïnitieerde en gevoerde
titels.
10. ONZE GEDRAGSAFSPRAKEN ZIJN NIET VRIJBLIJVEND
Wij realiseren ons dat op grond van artikel 19 lid 4 van de statuten van de Vereniging maatregelen
kunnen worden getroffen wanneer wij in strijd zouden handelen met de VBA-Gedragscode. Daartoe
is door de Vereniging een tuchtcommissie ingesteld. Bij afzonderlijk reglement wordt de werkwijze
van de Tuchtcommissie vastgesteld. In dat reglement wordt tevens bepaald welke maatregelen door
de Tuchtcommissie kunnen worden opgelegd en is voorzien in de mogelijkheid van hoger beroep bij
de Commissie van Beroep.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van VBA beleggingsprofessionals
Amsterdam, 28 oktober 2014
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