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PERSBERICHT

ACP-VAV organiseert haar tiende opleidingscyclus voor Private
Bankers.

ACP-VAV is een vereniging die in april 2000 werd opgericht en zeven grote
financiële instellingen groepeert die in België actief zijn op gebied van private
banking. De volledige naam luidt: 'Belgische Vereniging van Adviseurs globale
Vermogensplanning', in het Frans 'Association belge des Conseillers en
Planification globale de Patrimoine', afgekort ACP-VAV.

Zeven Belgische banken zijn lid van de vereniging, nl. MeesPierson (Fortis Private
Banking), ING-Belgium (Private Banking), Dexia Private Banking, KBC Private
Banking, Bank Degroof, Bank Puilaetco en BNP-Paribas. Tezamen
vertegenwoordigen zij een overgroot deel van de private banking activiteit (Wealth
Management) in België. Eind 2003 hielden zij een totaal aan van 41,4 miljard euro
kapitaal dat de cliënten hen toevertrouwden.

De voornaamste opdracht van de vereniging is een hoogwaardige opleiding te
verstrekken aan private bankers : professionals in vermogensadvies, financiële
planning en financiële beleggingen in België met als doel aan de private banking-
cliënten de beste garanties te bieden op het vlak van kwaliteit en deontologie.

Reeds vier jaar wordt een opleidingsprogramma georganiseerd, zowel in het
Nederlands als in het Frans, in samenwerking met de Belgische Vereniging van
Banken.

Elke cyclus wordt georganiseerd voor maximum 24 cursisten, die reeds ervaring
hebben in private banking of financiële dienstverlening, teneinde het homogene
niveau van de opleiding te garanderen en wisselwerking tussen de deelnemers
mogelijk te maken.

Tijdens deze opleiding, waarvan de tiende cyclus in september van start gaat,
komen op een coherente manier de verschillende materies aan bod die verband
houden met het beheer van omvangrijke privé-vermogens (familierecht, beheer en
fiscaliteit van financiële beleggingen en van vastgoed, verzekeringen,
financieringen, internationale vermogens, enz.). Zo komen een twintigtal sprekers,
allen specialisten in hun domein, hun praktische ervaring koppelen aan de theorie.

De opleiding loopt over 18 sessies (128 lesuren) van september tot maart, plus de
voorbereiding van een bekwaamheidsproef ter afsluiting, die een certificaat
oplevert. De cursisten combineren tijdens die maanden hun beroepsleven met een
opleiding op postuniversitair niveau.
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Sinds het ontstaan van de vereniging hebben reeds honderd-tachtig private
bankers het certificaat van "Adviseur Globale Vermogensplanning" gehaald.

De tweede doelstelling van de vereniging is de organisatie van een forum waar de
beoefenaars van het private banker metier elkaar kunnen ontmoeten en waar ze
van gedachte kunnen wisselen over professionele probleemstellingen. Vanaf 2003
verwelkomt de vereniging dan ook de afgestudeerden die hun attest hebben
gehaald, evenals de professionals die in het metier reeds bewezen hebben wat ze
waard zijn. Zo kunnen de toegetreden leden deelnemen aan de permanente
opleidingssessies die regelmatig georganiseerd worden.

De Belgische Vereniging van de Adviseurs globale Vermogensplanning is
bovendien geassocieerd lid van het International Certified Financial Planners
Council waar thans 18 nationale verenigingen geaffilieerd zijn. Op die manier blijft
de Vereniging op de hoogte van de internationale standaarden inzake Financial
Planning en kan zij haar lessenpakket ermee verrijken.

Brussel, 22 juni 2004
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