MiFID II compliant blijven?
Wij helpen u.

Hoe helpen wij u als werkgever?
CFA Society VBA Netherlands biedt het MiFID II stay compliant program aan om de vakbekwaamheid
van uw werknemer up-to-date te houden. Binnen het lidmaatschap is dit kosteloos, maar het educatieprogramma is ook los af te nemen. Wij hebben speciaal studiemateriaal ontwikkeld waarmee uw werknemer, na het succesvol afronden ervan, voldoet aan de eisen van MiFID II. Vanuit regelgeving moet
de vakbekwaamheid van beleggingsprofessionals jaarlijks worden bijgehouden en worden getoetst. Het
MiFID II stay compliant program wordt dan ook jaarlijks aangepast aan de nieuw te toetsen onderwerpen. Zowel het studiemateriaal als de testvragen zijn online beschikbaar en worden aangeboden in het
Engels. Daarmee kunnen ook uw internationale werknemers, die moeten voldoen aan de MiFID II wetgeving, genieten van dezelfde toegang en voordelen.
Per 1 januari 2020 is CFA Society VBA Netherlands geaccrediteerd door DSI. Dat betekent dat uw werknemers, na het jaarlijks succesvol afronden van ons MiFID II stay compliant program, aantoonbaar voldoen aan de eisen van de toezichthouder. Om ook niet-leden van CFA Society VBA Netherlands toegang
te bieden tot het programma, is deze ook los af te nemen tegen een voordelig jaarlijks tarief. Als u kiest
voor een verenigingslidmaatschap voor uw werknemer dan is het volgen van ons MiFID II stay compliant
program inbegrepen.

Een vereniging voor alle beleggingsprofessionals
CFA Society VBA Netherlands is de oudste en grootste beroepsvereniging van beleggingsprofessionals in Nederland. De studieachtergrond van onze huidige leden is zeer divers, een (afgerond)
CFA of RBA traject is geen must.
Samen willen wij kwaliteit en standaarden hoog houden en waar
nodig verbeteren. Dit doen wij zonder winstoogmerk.

> 2000 leden

Studie-achtergrond
CFA
RBA
CIPM
RMFI
Overig

Een lidmaatschap biedt nog meer voordelen:
• Online registratie en administratie, simpel en laagdrempelig
• Toegang tot een groot internationaal netwerk met > 2000 beleggingsprofessionals in Nederland,
wereldwijd zo’n 175.000
• Toegang tot een grote database met kwalitatief hoogwaardige online content, webinars en onderzoek
• Toegang tot evenementen en bijeenkomsten, gratis of tegen sterk gereduceerd tarief
• Deelname aan actieve commissies en werkgroepen binnen onze vereniging
• Toezending van het VBA Journaal en de Financial Analyst Journal met de laatste beleggingstrends,
interessante research en artikelen

Een leven lang leren is relevant blijven
In de uiterst competitieve en steeds veranderende beleggingssector is betrouwbaarheid en up-to-date
expertise van beleggingsprofessionals een must. Betrokkenheid van deze professionals staat bovenaan om kennis en vaardigheden steeds te blijven ontwikkelen. Wij ondersteunen en stimuleren de
leden om continu betrokken te blijven en te voldoen aan de MiFID II Vakbekwaamheidswetgeving.

Wij ontzorgen u volledig
De keuze is aan u: los educatieprogramma of lidmaatschap
• het MiFID II stay compliant program is los af te nemen tegen een voordelig tarief
• alle mogelijkheden om binnen het lidmaatschap kosteloos MiFID II compliant te
blijven

Kwalitatief hoogwaardig educatieprogramma
• onze vereniging heeft veel ervaring in het continu opleiden van beleggingsprofessionals en het up-to-date houden van expertise
• na het succesvol afronden van het educatieprogramma zijn uw werknemers
aantoonbaar MiFID II compliant voor de toezichthouder
Online toegankelijkheid
• registreren en administreren is simpel en online
• voor zowel nationale als internationale werknemers is er de mogelijkheid om
MiFID II compliant te blijven door online het programma te volgen
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