
 

 

 
 
Verslag van de Commissie Risk Management 
 
Risicomanagement is een integraal geheel binnen de werkzaamheden van beleggingsprofessionals 
in Nederland. De CFA Society VBA Netherlands Commissie Risk Management heeft als ambitie 
om een relevante bijdrage te leveren op het brede terrein van risicomanagement voor 
beleggingsprofessionals in de Nederlandse financiële sector. 
 
De commissie komt een aantal keren per jaar bijeen voor afstemming en voor het inhoudelijk 
bespreken van diverse onderwerpen op het brede terrein van risicomanagement. Binnen de 
commissie heeft ieder lid zijn/haar verantwoordelijkheden voor de inhoudelijke en/of 
operationele zaken. 
 
Een belangrijke doelstelling van de commissie is haar kennis uit te dragen. De commissie doet dit 
door enerzijds het organiseren van ronde tafels en/of seminars over actuele riskmanagement 
thema’s, anderzijds door nauw betrokken te zijn met de opleidingen Risk Management for 
Financial Institutions en Investment Management en door een nauw samenwerkingsverband met 
het Actuarieel Genootschap (AG).  
 
In september 2018 is een seminar gehouden met als titel ‘Klimaatrisico en energietransitie – 
beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen en verzekeraars’ met een hoge opkomst. Het 
daaropvolgende jaar in september was er hoge opkomst voor ons seminar georganiseerd in het 
gebouw van De Nederlandsche Bank met als titel ‘Alternatieve Beleggingen en excellent Risico 
Management’. Gezien belemmeringen vanuit Covid-19 heeft in 2020 geen seminar 
plaatsgevonden. Tevens heeft de commissie aan een aantal redactionele kolommen bijgedragen 
voor het VBA Journaal. 
 
De CFA Society VBA Netherlands Commissie Risk Management is altijd op zoek naar enthousiaste 
en gedreven riskmanagers die hun steentje bij kunnen dragen. Dit jaar is nieuw toegetreden: Jean 
Paul van Straalen. 
 
Bob Out, voorzitter 
Richard Hubers, secretaris 
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