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PERSCOMMUNIQUE

DE PRIVATE BANKERS RICHTEN SAMEN DE
BELGISCHE VERENIGING VAN ADVISEURS GLOBALE

VERMOGENSPLANNING OP

Vijf Belgische banken die actief zijn op het vlak van Private Banking, hebben
samen de Belgische Vereniging van Adviseurs globale Vermogensplanning,
afgekort V.A.V., opgericht.

De vijf betrokken instellingen - MeesPierson (Fortis Private Banking), BBL, Dexia
Private Banking (Artesia), KBC-CBC en Bank Degroof - vertegenwoordigen 80 %
van de Private Banking-markt in België.

Het doel van de nieuwe vereniging bestaat in :

- het groeperen van instellingen die actief zijn op het vlak van vermogensadvies
of globaal vermogensbeheer, tot een platform voor het uitwisselen van
ervaringen ;

- het toezien op de kwalificatie en het professionalisme van al wie het metier
van Private Banker uitoefent, teneinde de clientèle de beste waarborgen
inzake kwaliteit en deontologie te kunnen bieden ;

- het scheppen van een "level playing field” van hoog niveau voor het metier
Private Banking in België, dat wegens de globale dimensie van de specifieke
adviesbedrijvigheid een aantal bijzondere kenmerken vertoont ten opzichte
van de activiteiten “Retail”, verzekeringen en “Personal Banking”.

In samenwerking met de Belgian Bankers Academy (Belgische Vereniging van
Banken) heeft de Vereniging een opleidingsprogramma uitgewerkt aangepast
aan de Belgische noden. Het komt erop aan "allrounders" van hoog niveau op te
leiden, die de essentiële basiskennis van het vermogensbeheer bezitten.

De cursus kan in het Nederlands of in het Frans gevolgd worden. Het
programma is gespreid over 18 dagen (115 lesuren) en omvat een slottest die tot
de toekenning van een getuigschrift leidt1.

Elke leergang wordt georganiseerd voor maximaal 24 studenten, allen met
beroepservaring in het bankwezen of in de financiële dienstverlening, met de

                                                
1 Tijdens het academiejaar 2000-2001 werd zowel een Nederlandse als een Franse

cursus georganiseerd. In september 2001 is een nieuwe lessenreeks in het
Nederlands en in het Frans van start gegaan, die loopt tot april 2002. Een nieuwe
leergang in het Nederlands vangt aan in januari 2002, terwijl in september 2002 nog
eens twee cursussen, een in het Nederlands en een in het Frans, worden ingericht.
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bedoeling de homogeniteit van het opleidingsniveau te waarborgen en een reële
uitwisseling tussen de deelnemers mogelijk te maken.

De VAV-leden streven naar een neutrale en onafhankelijke werking, zonder
enige exclusiviteit, door de controle op de inhoud van hun cursus te behouden
en specialisten aan te trekken uit diverse domeinen (professionals, academische
wereld, … ) die met de bankwereld samenwerken.

Met de bedoeling zich voor de ontwikkeling van haar project met de nodige
deskundigheid te omringen, heeft de VAV een adviserende Academische Raad
opgericht. De volgende personen hebben hun lidmaatschap reeds toegezegd :
de heer Jean-Louis Duplat, meester Philippe De Page en meester Emmanuel de
Wilde d’Estmael, de heer Luc Jonckheere, de heer Patrick Carlier en de heer
Freddy Van Den Spiegel.

De Belgische Vereniging van Adviseurs globale Vermogensplanning is voorts
aangesloten lid van de International Certified Financial Planners Council, die
reeds 14 nationale verenigingen omvat en 4 aangesloten leden telt. Op die
manier blijft de vereniging op de hoogte van de evolutie van de internationale
normen inzake Financial Planning en kan zij deze op gepaste wijze in haar
cursus opnemen.

Voorzitter van de Vereniging is Xavier Declève, General Manager van
MeesPierson Fortis Private Banking België ; ondervoorzitter is Bernard Coucke,
Algemeen Directeur Private Banking BBL.
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Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij:
- Xavier DECLEVE, voorzitter, op het nummer 02/565.92.13
- Bernard COUCKE, ondervoorzitter, op het nummer 02/738.41.30
- Gérald CALLEBAUT, secretaris-generaal, op het nummer 02/565.92.24.


