VBA beleggingsprofessionals en CFA Society Netherlands
bekrachtigen fusie
Amsterdam, 18 januari 2018 – Nadat de leden van CFA Society Netherlands en VBA
beleggingsprofessionals op 7 december de voorgestelde fusie hebben bekrachtigd, is deze
met ingang van 1 januari 2018 geformaliseerd. Vanaf heden zullen de twee
beroepsorganisaties hun integratie in gang zetten en voortaan opereren onder de naam CFA
Society VBA Netherlands.
De twee verenigingen opereerden afzonderlijk van elkaar als erkende professionele en
toonaangevende ledenorganisaties en nemen al decennia een voortrekkersrol in op het
gebied van educatie, ethische codes en professioneel gedrag in de beleggingsindustrie. De
dagelijkse praktijk vereist in steeds grotere mate dat beleggingsprofessionals beschikken over
technische kennis en vaardigheden, maar ook dat ze voldoen aan de hoogste normen van
ethisch gedrag. De gefuseerde vereniging wil een grotere rol spelen in discussies over de
toekomst van de vermogensbeheer sector.
Jacco Heemskerk, Voorzitter van CFA Society VBA Netherlands: “We creëren een vereniging die
in Nederland richting kan geven aan de ontwikkelingen binnen de sector, waar leden hun
vakbekwaamheid kunnen vergroten en zich onderdeel kunnen voelen van een bloeiende
gemeenschap. Een vereniging die zich daarnaast sterk ingebed weet in een wereldwijde
beroepsorganisatie. Vanaf vandaag zullen we alles in het werk stellen om de nieuwe
vereniging vorm te geven en de voordelen van de fusie ook daadwerkelijk te realiseren.
Alfred Slager, Vice-voorzitter van CFA Society VBA Netherlands: “Leden van de beide
verenigingen hebben direct voordeel als het gaat om opleidingen, netwerkmogelijkheden,
publicaties, research en carrièremogelijkheden. Samengaan betekent ook dat we meer tijd en
financiële middelen hebben om de kwaliteit van onze activiteiten voor leden te verbeteren, en
nieuwe diensten te ontwikkelen.”
CFA Society VBA Netherlands heeft na de fusie ruim 2.200 leden en een achtkoppig bestuur
dat op 7 december jongstleden door de leden is verkozen. Integratie van de commissies,
evenementenplanning en organisatorische structuur zal in de eerste maanden van dit jaar
gerealiseerd worden. Zo zal de nieuwe vereniging in gezamenlijkheid een permanente
educatie programma aanbieden dat voldoet aan de nieuwe ESMA richtlijnen en waarmee
werkgevers in de sector een integrale oplossing wordt geboden ten aanzien van de vereiste
kennistoetsing van institutionele beleggingsadviseurs.
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CFA Society VBA Netherlands
CFA Society VBA Netherlands is op 1 januari 2018 ontstaan uit de fusie tussen CFA Society
Netherlands en VBA beleggingsprofessionals. Het aantal leden bedraagt ruim 2.200 en laat
sterke groei zien. De vereniging heeft een breed aanbod aan beroepsopleidingen, waaronder
de internationaal erkende beroepsopleiding tot Chartered Financial Analist, de op de
Europese en Nederlandse marktgeoriënteerde postdoctorale VU-VBA opleiding ‘Investment
Management’, de postdoctorale opleiding ‘Risk Management for Financial Institutions’, de
CIPM opleiding gericht op prestatiemeting en de algemene opleiding CFA Foundations.
CFA Society VBA Netherlands biedt uitgebreide mogelijkheden voor het op peil houden van
kennis en kunde en houdt een register bij van de permante educatie van haar leden.
Met leden die werkzaam zijn in vrijwel alle disciplines binnen de financiële sector is de
vereniging diep ingebed in de Nederlandse bedrijfstak. Zij is aangesloten bij het internationale
netwerk van CFA Institute.
Voor meer informatie, zie www.cfasociety.org/netherlands en
www.vbabeleggingsprofessionals.nl
CFA Institute
Het CFA Institute is een wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, die de norm stelt
voor professionalisering en prestaties. De organisatie maakt zich sterk voor ethisch gedrag in
beleggingsmarkten en is een gerespecteerde bron van kennis in de financiële wereld. Het
uiteindelijke doel: een klimaat scheppen waarin de belangen van beleggers voorop staan,
markten zo goed mogelijk functioneren en economieën groeien. Het CFA Institute telt bijna
148.000 leden in 167 landen, inclusief 142.000 CFA charterholders, en 148 aangesloten
verenigingen. Ga voor meer informatie naar www.cfainstitute.org.

