Nieuwsbrief September 2013
Welkom bij de tweede nieuwsbrief van ML Finance
Academy van dit jaar.
Na de zomervakantie zijn we goed van start gegaan.
De eerste internationale groepen zijn gestart met de
Certified Investment Professional (CIP) opleiding, waardoor
deze een internationaal karakter heeft gekregen. Tevens is
het mogelijk om de CIP opleiding als zelfstudie en/of
volledig in het Engels te volgen.
In totaal zijn we daardoor met 40 nieuwe studenten voor
de CIP opleiding gestart. Daarmee bereiken we de grens
van 200 CIP studenten.
Daarnaast is er ook hard gewerkt aan uitbreiding van ons
totale cursusaanbod. In 2014 zullen 6 nieuwe cursussen
aangeboden worden.
In deze MLFA nieuwsbrief van september 2013 vindt u de volgende onderwerpen:






Update Certified Investment Professional (CIP)
Uitbreiding cursusaanbod 2014
Cursusinformatie 2e helft 2013
Save the date
Key Trainer drs. Harry Geels CIP
 Nieuwe CIP-leden
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Mark Lamers CIP
Partner ML Finance Academy B.V.

Certified Investment Professional (CIP)
Certified Investment Professional (CIP) is de enige
internationaal gecertificeerde opleiding op post-HBO
niveau voor professionals die werkzaam zijn binnen
operations (mid en backoffice) of die kennis van
deze processen moeten hebben bij banken,
vermogensbeheerders, pensioenfondsen en andere
belanghebbenden.
De opleiding bestaat uit een achttal
kenniscomponenten, cursussen, die ieder met een
deelexamen worden afgerond. Na het succesvol
afronden van alle examens wordt een afstudeerscriptie geschreven over een
actueel en praktijkgericht onderwerp. Deze scriptie wordt gepresenteerd en
verdedigd voor de examencommissie CIP. Na het succesvol afronden van de
leergang wordt het aspirant lid ingeschreven in het openbaar register CIP en mag
men de CIP titel voeren.
Het jaarlijkse PE (Permanente Educatie) programma borgt dat de kennis van de
CIP leden geactualiseerd blijft. De volgende PE bijeenkomst is Finance Update op
donderdag 28 november 2013.
Onder andere de volgende partijen hebben medewerkers die de CIP titel voeren:
APG Asset Management, ABN AMRO Bank, BBH, ING Investment Management,
Syntrus Achmea, Theodoor Gilissen Bankiers, Kas Bank, SamCo etc.
UPDATE CIP OPLEIDING
Het niveau van de opleiding wordt bewaakt door de stichting CIP, die bestaat uit
ML Finance Academy en Fontys Hogescholen.
Het is sinds 2013 mogelijk de CIP opleiding als zelfstudie en/of volledig in het
Engels te volgen.
Het benodigde studiemateriaal en examen wordt ingekocht bij de stichting CIP.
De (eventuele) classroom trainingen worden bij MLFA ingekocht.
Door de nieuwe opzet zijn ook de tarieven aangepast.
Meer informatie, zie graag onze leaflet: CIP

Uitbreiding cursusaanbod
Vanaf 2014 zullen de volgende nieuwe cursussen worden aangeboden:
Asset Servicing
Private Equity
Structured Products
Hedge Funds
Commodities
Portfolio Management for alternative investments
Meer details volgen op de website en in de volgende nieuwsbrief.

Cursusinformatie 2e helft 2013
Cursus

Duur

2e helft 2013

Swaps

Open inschrijving

1 dag

3 okt

Clearing & Settlement

Open inschrijving

2 dagen

10 en 11 okt

Effectenopleiding Mid- en Backoffice

Open inschrijving

4 dagen

15, 16, 22 en 23 okt

Derivatives

Open inschrijving

2 dagen

17 en 18 okt

Treasury

Open inschrijving

2 dagen

30 en 31 okt

An Introduction to Capital Markets

Open inschrijving

2 dagen

31 okt en 1 nov

Risk Management

Open inschrijving

2 dagen

4 en 5 nov

Open inschrijving

2 dagen

26-27 sept of 26-27 nov

Examendata

Voor zowel een open inschrijving (een "losse" cursus), als een inschrijving op een
leergang, zoals de Certified Investment Professional (CIP) opleiding, geldt dat
deze geen doorgang vindt als het minimum aantal deelnemers van 8 (acht)
niet wordt bereikt. Hierover worden de ingeschrevenen tijdig geïnformeerd.
De getoonde data in de kalender hierboven van cursusjaar 2013, zijn allen onder
voorbehoud. Neem contact op met ML Finance Academy om exact te weten of
een cursus doorgang heeft en op welke datum; info@mlfa.eu of 088-2226000.
Op onze website bij het menu Contact/Online inschrijven kunt u zich aanmelden
voor een training. U krijgt dan zo spoedig mogelijk de bevestiging toegestuurd.

Save the date
Op donderdag 28 november 2013 vindt de jaarlijkse Finance Update plaats.
Locatie: Campus Tilburg University
Tijdstip: 13.00 – 17.00 uur
Speakers:
1 van de keynote speakers is prof. dr. F.A. (Frans) De Roon, Professor of Finance
(Investment Theory), met als onderwerp Risk & Return van nieuwe asset classes
Frans de Roon behaalde in 1997 zijn PhD aan Tilburg University in Portfolio
Choice en Asset Pricing. Zijn proefschrift werd beloond met een prijs van de
SNS Bank.
Frans de Roon leidt momenteel het FinanceLab van TiasNimbas. Hij is ook
academic director van de Master of Finance en de Master of Business Valuation
opleidingen. Hij zit in het managementteam van het Tilburg Center of Finance
en is medeoprichter hiervan. Hij is tevens Associated Scholar van het European
Institute of Advanced Studies in Management (EIASM).
Frans de Roon doet onderzoek naar financiële markten. De nadruk ligt hierbij
op portefeuilleproblemen, risicobeheer, empirische financiering,
prestatiebeoordeling, goederen, opkomende markten en toekomstige markten.
Hij publiceert in diverse academische vakbladen, zoals het Journal of Finance, het Journal of
Financial Economics, het Journal of Empirical Finance, het Journal of Financial and Quantitative
Analysis en Management Science.

Key Trainer drs. Harry Geels CIP
Harry Geels is econoom en directeur Research en partner bij Inmaxxa
Vermogensbeheer en partner van de ML Finance Academy.

Regelgeving (financiële sector) schiet door
Het aantal pagina’s regelgeving in de financiële sector stijgt en stijgt,
overigens gelijk aan bijna alle andere sectoren in de maatschappij. Te
veel regels maken het werk echter welhaast onmogelijk. Tijd om het
(radicaal) over een andere boeg te gooien.
De juridisering van de samenleving is de laatste jaren een veelbesproken
onderwerp, en niet zonder reden. Ieder jaar komen er nieuwe regels bij, omdat
nieuwe regels, als een zelfgroeiend organisme, vaak weer nieuwe regels
noodzakelijk maken. Kijk eens naar de figuur waarin de toename is te zien van
het aantal wetpagina’s in de Amerikaanse belastingwetgeving.

Bron: Incrementum
Als er om wat voor reden dan ook wetgeving moet komen, lijken de nieuwe
wetten ook steeds meer pagina’s te moeten beslaan. Uit onderstaande figuur
blijkt dat nieuwe belangrijke wetten in de VS voor de financiële markten steeds
meer pagina’s beslaan. De wet die in 1864 het Amerikaanse bankensysteem
opzette besloeg 29 pagina’s, de Federal Reserve Act uit 1913 werd in 32 pagina’s
uitgeschreven.
Lees het volledige artikel via onze website.

Nieuwe CIP-leden
Graag feliciteren wij de professionals die afgestudeerd zijn in het CIP-programma.
Zij hebben allen met succes deze opleiding afgerond, oa door het verdedigen van
hun afstudeerscriptie.
Wystan Grooteman CIP – Kasbank
“Aansluiten op de Centrale Bank van Zweden?”
Celine Pujdak CIP – ABN AMRO Bank
“Offshoring of Operations Processes for the FX-rates ECC Department and
FX/MM/FXD team”
Eric Kuijpers CIP – ANT Trust
“AIFMD: Positionering Vastgoed & Private Equity”
Carlo Blooker CIP – SAMco
“Integratie Bloomberg AIM en SimCorp Dimension”
Niels Drost CIP – Kasbank
“Het funden van Niet Beurs Genoteerde fondsen”
Charles van Berkum CIP – Mylette
“Functioneel onderzoek naar de huidige problematiek bij vrijstelling en
terugvordering van buitenlandse dividendbelasting voor Nederlandse beleggers”
Dik Harbrecht CIP – SAMco
“Portefeuilles, Benchmarks en Indices”
Pjotr van der Veer CIP – Mylette
“Q.I. en FATCA; gevolgen voor investeringsbanken door belastingwetgeving in de
Verenigde Staten van Amerika”

