
 
CFA Society VBA Netherlands verkrijgt accreditatie voor 

onderwijsprogramma’s voor vakbekwaamheid 
Beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals biedt haar leden vanaf 1 januari een kosteloos  

‘MiFID II stay compliant program’ 

 
Amsterdam, 5 december 2019 – Het onderwijsprogramma MiFID II stay compliant van CFA 
Society VBA Netherlands voor beleggingsprofessionals is door DSI geaccrediteerd.  
 
MiFID II is begin 2018 in werking getreden. De aangescherpte en nieuwe gedragsregels voor 
beleggingsprofessionals hebben de grotere bescherming van beleggers als doel. Iedereen die 
beroepsmatig klanten informeert of adviseert over beleggen, moet vanaf deze datum voldoen 
aan de vakbekwaamheidseisen opgesteld door de European Securities Markets Association 
(ESMA).  
 
CFA Society VBA Netherlands kan met de accreditatie als opleider vanaf vandaag haar MiFID II 
stay compliant program aanbieden om de vakbekwaamheid van beleggingsprofessionals te 
waarborgen. Hiermee ontzorgt de beroepsvereniging haar leden en werkgevers in het 
institutionele domein. 
 
Het educatieprogramma is beschikbaar voor alle beleggingsprofessionals die institutionele 
cliënten adviseren of informeren en die aan de MiFID II vakbekwaamheidswetgeving moeten 
voldoen. Bijzonder is dat CFA Society VBA Netherlands het educatieprogramma kosteloos aan 
haar leden aanbiedt. Maar het programma is  ook af te nemen voor niet-leden tegen een 
beperkte vergoeding. Om lid te worden is een CFA of RBA titel  niet vereist. Wel is daarvoor 
minimaal een Bachelor’s degree en meer dan 12 maanden ervaring in de beleggingssector 
nodig.  
 
Studiemateriaal zal binnenkort beschikbaar komen. CFA Society VBA Netherlands neemt met 
een online systeem voor registratie en toetsing de praktische zorg voor werkgevers uit handen. 
 
Anne-Marie Munnik RBA, directeur van CFA Society VBA Netherlands zegt: Onze vereniging is 
de oudste en grootste beroepsvereniging van beleggingsprofessionals in Nederland. Met meer 
dan 2000 leden voelen wij ons bij uitstek gepositioneerd om institutionele 
beleggingsorganisaties en hun werknemers te ondersteunen in het waarborgen van kwaliteit en 
de hoogste standaarden. We hebben goed geluisterd naar onze leden en hun werkgevers. Door 
de accreditatie als opleider voor Permanent Vakbekwaam kunnen wij daar met ons MiFID II 



stay compliant program belangrijk aan bijdragen. Wij doen dat zonder winstoogmerk; van 
leden, voor leden’. 
 
In de loop van december volgt er meer informatie over het programma op de website van CFA 
Society VBA Netherlands en kunnen beleggingsorganisaties zich hiervoor aanmelden. Mochten 
er al eerder vragen zijn, neem dan contact op met de vereniging: info@cfavba.nl of 020-
618.2812. 

###  



Noot voor de redactie niet voor publicatie 
 
Perscontacten: 
Carolien Pors, PR agent CFA Society VBA Netherlands 
carolien@porscommunicatie.nl of 00 31 (6) 106 50 334 
 
Over 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 2.000 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  
 
Over 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. Er zijn wereldwijd meer dan 
165.000 CFA charterholders in meer dan 164 markten. CFA Institute heeft negen kantoren 
wereldwijd en er zijn 156 aangesloten lokale verenigingen. Ga voor meer informatie naar 
www.cfainstitute.org of volg ons op Twitter @CFAInstitute en op Facebook.com/CFAInstitute.  
 
 
 
 
 


