
Op 28 augustus 2018 werd bekend dat van de 35.518 kandidaten die in juni aan het Level III CFA®-
examen deelnamen, 56 procent is geslaagd en daarmee het laatste CFA-examen afgerond heeft. 
Daarmee zullen er wereldwijd meer dan 174.000 CFA-charterholders zijn. Op naar de 200.000!

Bloed, zweet en tranen (van geluk)

Het nieuws bracht voor mij persoonlijk weer 
herinneringen naar boven. Vijf jaar geleden op  
6 augustus om precies 15:24 uur kreeg ik zelf te horen 
dat ik was geslaagd voor het Level III-examen. De 
aanloop naar die dag was wat ongemakkelijk. De dag 
na het examen werd ik wakker met een ‘lichte’ kater  
en ineens zeeën van tijd. Dat was weer wennen. Op 
kantoor wilden collega’s weten hoe het examen was 
gegaan. Ik had geen idee. Er was sowieso te weinig tijd, 
tussendoor kreeg ik nog een bloedneus, hield mijn 
rekenmachine er spontaan mee op en was het snikheet 
in de examenzaal.

Aansluitend volgden acht weken van totale onzekerheid 
en hoe dichter ik bij de dag van de uitslag kwam, hoe 
minder ik erin ging geloven. Daardoor was de dag van 
de uitslag een ware marteling. Ik kreeg weinig meer 
gedaan dan zwetend naar mijn mailbox staren en 
wachten op het verlossende bericht waarvan het 
tijdstip zich liet raden. Op kantoor wist een 
‘sympathieke’ collega mij te vertellen dat als ik om 
15:00 uur nog geen bericht had, ik waarschijnlijk niet 
geslaagd was. Volgens hem stuurden ze immers eerst 
een bericht naar de geslaagden en dan pas naar de niet-
geslaagden. Zo werden het voor mij na 15:00 nog 24 
hele lange minuten voordat ik in de eerste regel van de 
net binnengekomen e-mail kon lezen: ‘Congratulations! 
We are very pleased to inform you that you passed the 
Level III CFA exam.’ Ik werd vrij emotioneel toen ik 
besefte dat ik klaar was met het jarenlang doornemen 
van dikke boeken, nachten doorhalen, eindeloos vragen 
oefenen en een sociaal leven dat ik in de ijskast had 
moeten schuiven.

Inmiddels is het vijf jaar later en nu MIFiD-II ingevoerd 
is, ben ik nog veel blijer met mijn CFA®-titel, omdat ik 
(inmiddels als institutioneel adviseur vermogens-
beheer) moet kunnen aantonen dat ik over de nodige 
vakbekwaam heid, kennis en deskundigheid beschik.  
Een groot deel hiervan wordt nu ondervangen door  
mijn CFA-titel. 

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van CFA Society 
VBA Netherlands, Stichting DSI en de Vrije Universiteit 
Amsterdam, hoef ik als charterholder alleen bij te 
spijkeren op een klein aantal kennisgebieden en 
competenties om ‘MIFiD-II compliant’ te worden en mag 
ik mijn klanten zelfstandig blijven adviseren. Dit 
onderschrijft maar weer eens wat we samen kunnen 
bereiken als gefuseerde vereniging van leden van CFA 
Society en VBA-beleggingsprofessionals. 

Inmiddels heb ik ook zitting in het bestuur van de 
vereniging en ervaar ik dat het voor onze leden beslist 
geen straf is om in netwerkverband kennis te blijven 
bijspijkeren, inhoudelijke gesprekken te kunnen voeren 
over ethiek binnen onze sector, en via het wereldwijde 
CFA Institute op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
en aandachtspunten binnen onze industrie. 

Toen ik me als twintiger inschreef voor het CFA® 
Program deed ik dat vooral omdat ik ambitieus was en 
meende dat het diploma me een voorsprong zou geven 
in mijn carrière. Het doet me momenteel vooral deugd 
om me binnen het verband van het CFA Institute en 
samen met meer dan 174.000 anderen in te zetten voor 
de vooruitgang van de financiële sector in zijn geheel. «
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