PERSCOMMUNIQUÉ
OPRICHTING VAN EEN VERENIGING VOOR DE OPLEIDING EN DE
BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN DE PRIVATE BANKERS
Negen financiële instellingen, die 90% van de Belgische private banking-markt
vertegenwoordigen, hebben samen de 'Private Bankers Association - Belgium'
(afgekort PBA-B) opgericht. Deze nieuwe vereniging is de opvolgster van de
'Belgische Vereniging van Adviseurs in globale Vermogensplanning'. Ze heeft twee
hoofddoelstellingen: permanente opleiding verzorgen voor private bankers en het
metier vertegenwoordigen binnen de BEAMA1.
Brussel, 14 februari 2007 - Negen financiële instellingen die actief zijn in private banking
hebben samen de 'Private Bankers Association - Belgium' (afgekort PBA-B) opgericht,
waarvan de wijziging van statuten zopas verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad.
Deze nieuwe vereniging is de opvolgster van de vroegere VAV maw. 'Belgische Vereniging
van Adviseurs in globale Vermogensplanning', die in april 2000 werd opgericht door Fortis
Bank, ING Belgium, KBC Bank2, Dexia Bank en Bank Degroof, met de opleiding van hun
private bankers op het vlak van het globale vermogensadvies als voornaamste doel.
De vijf initiatiefnemers van de voormalige VAV blijven, als leden-oprichters, zitting hebben in
het bestuur van de nieuwe 'Private Bankers Association - Belgium'. Ze worden aangevuld
door BNP-Paribas Private Bank, Puilaetco Private Bankers, UBS Belgium en Petercam, die
tot de vereniging zijn toegetreden als aangesloten leden. Die negen instellingen
vertegenwoordigen ongeveer 90% van de Belgische private banking-markt.
Andere private banken zijn welkom
"Uiteraard zijn ook andere private banken welkom in onze vereniging" verduidelijkt Xavier
Declève, voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging, die overigens meer dan 260
toegetreden leden uit de private banking-sector telt.
De nieuwe vereniging heeft twee hoofddoelstellingen:
1. opleiding verstrekken, en,
2. het metier vertegenwoordigen.
Sedert september 2000 organiseert de vereniging, in samenwerking met Febelfin3, jaarlijks
twee zeer uitgebreide opleidingscycli op het vlak van het globale vermogensadvies: een
cyclus voor Nederlandstaligen en een andere voor Franstaligen. Elke cyclus bevat 18
modules, die gespreid zijn over 19 dagen van in het totaal 135 lesuren. Als we daarbij nog de
nodige tijd voor de voorbereiding van het examen voegen, komt de studietijd boven de 200
uur.
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Managers’
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Blz. : 1 / 22007_02_Press_release_N.doc 26/02/2007 12:16:00

Bezoek onze site : www.pba-b.be
Secretariaat : c/o Fortis Bank 270 Tervurenlaan, 1150 Brussel, België.

Per module worden maximaal 30 deelnemers toegelaten. De cursussen worden gegeven
door een dertigtal universiteitsdocenten en ervaren professionals. Elke cyclus wordt
afgesloten met een eindtest en de deelnemers die daarin slagen, ontvangen het getuigschrift
van 'Certified Private Banker'.
Sedert de oprichting van het programma werden reeds 17 opleidingscycli georganiseerd.
Van de 421 personen die zich daarvoor inschreven, slaagden er 359 (of 85%) in hun
eindtest.
Om de kwaliteit en het niveau van de uitwisseling van ervaring tussen de deelnemers te
waarborgen, komen uitsluitend personen die actief zijn in private banking in aanmerking voor
deelname aan de cursussen.
"Dat is een van de redenen van de naamsverandering van de vereniging, die zich op dit vlak
wil inspireren op het voorbeeld van de Zwitserse private banken. Elke private bank die lid is
van de 'Private Bankers Association - Belgium' laat haar private bankers in principe het
opleidingsprogramma volgen. Dit programma bestrijkt alle domeinen van het
vermogensbeheer, op dat van het portefeuillebeheer na, waarvoor een opleiding al sinds jaar
en dag wordt verzorgd door de Belgische Vereniging van Financiële Analisten." stelt de
voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging.
"In Luxemburg werd onlangs de 'Groupement des banquiers privés luxembourgeois'
opgericht, een vereniging die in dezelfde lijn ligt als de onze. We hopen snel navolging te
krijgen in buurlanden, zoals Nederland, en zo uiteindelijk een Europees netwerk kunnen
uitbouwen" voegt Xavier Declève eraan toe.
Om haar leden meer mogelijkheden te bieden voor de uitwisseling van ervaring organiseert
de PBA-B ook conferenties en themastudiedagen.
Op de site van de vereniging4 is er een sectie die uitsluitend toegankelijk is voor leden en een
massa nuttige informatie bevat. Men vindt er onder meer de geregeld bijgewerkte inhoud van
de cursussen.
Het private banker-metier vertegenwoordigen in België en het imago ervan promoten
Een ander doel van de nieuwe vereniging is de vertegenwoordiging van het private bankingmetier in België. In die context is de 'Private Bankers Association - Belgium' lid geworden van
de BEAMA5 waar ze zal meewerken aan de werkzaamheden met betrekking tot de
vermogensbegeleiding voor privé-cliënten.
* * * * * *
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Xavier DECLÈVE
Voorzitter van de Raad Van Bestuur
Tel.: +32 2 565 92 13
e-mail: xavier.decleve@fortis.com
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Guy de Marnix
Vice Voorzitter van de Raad van Bestuur
Tel : +32 2 547 85 21
e-mail : guy.de-marnix@ing.be
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www.pba-b.be
BEAMA is medeoprichter van Febelfin, de federatie voor de Belgische financiële sector, die op 28 maart 2003
werd opgericht ter overkoepeling van de beroepsverenigingen van de financiële sector in België.
BEAMA heeft tot doel de bevordering en de ontwikkeling van het ‘Asset Management’ in België alsook de
verdediging van de beroepsbelangen en de morele belangen van haar leden. Onder Asset Management wordt op
enuntiatieve wijze verstaan de bevordering, het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van
ICB’s, het institutioneel beheer, het beheer voor privé-cliënten en het beleggingsadvies.
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