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Reglement FiMa register 

 

INLEIDING 
Er is behoefte aan Financial Markets Professionals die beschikken over brede en 
diepgaande kennis van Financial Markets en door middel van Permanente Educatie hun 
kennis actueel en paraat houden.  
 
Teneinde aan die behoefte te voldoen richt de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen 
(hierna kortweg: UvA ABV) een Register Financial Markets Professional in. Het register 
opent op 1 juni 2022.  
 
Diegene die is geslaagd voor de opleiding Financial Markets Practioner van TLM Academy, 
wordt op zijn/haar verzoek in het Register Financial Markets Professional ingeschreven en 
ontvangt een UvA certificaat gelet op de bepalingen van dit reglement. Het register wordt 
gehouden door de UvA ABV. De UvA ABV is naast opleider ook registerhouder. Het betreft 
registers van deskundigen op een bepaald terrein. 
 
In 14 bijeenkomsten van elk 3 uur wordt in deze opleiding van TLM Academy behandeld de 
kenmerken van de financiële markt instrumenten, de organisatie van de handel, de 
compliance en het riskmanagement, de systemen en het interne en externe toezicht op de 
handel. Ook komen uitgebreid aan bod the lessons learned uit schandalen zoals met 
betrekking tot Barings/ Nick Leeson, Enron, WorldOnline, DSB Bank, Lehman Brothers, 
LIBOR, Vestia. 
 
De opleiding omvat 14 bijeenkomsten en het standaardwerk De dealingroom geschreven 
door Tony Illis (eerste editie 2021). De opleiding wordt afgesloten met een examen.   
 
De opleiding Financial Markets Practioner van TLM Academy bouwt voort op de bekende 
NIBE-SVV opleiding Financiële Markten. Zie Opleiding Financiële Markten | NIBE-SVV 
(nibesvv.nl) 
 

ARTIKEL 1 
PUBLICITEIT OVER HET REGISTER 

1.1  

Diegene die in het Register Financial Markets Professional (FiMa) wordt opgenomen, 

ontvangt een certificaat van de UvA ABV, dat verzonden wordt door TLM Academy. 

 

De tekst van het certificaat is als volgt: 

 

                      The UvA Academy for Banking and Insurance states that  

 

                          ………………………. (voornaam en achternaam) 

                                                        is  

https://www.nibesvv.nl/opleiding/financiele-markten.html?tab=programma
https://www.nibesvv.nl/opleiding/financiele-markten.html?tab=programma
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                             Certified Financial Markets Professional  

 

                               Certificate of Completion, Level 2  

 

 

Prof. dr. R.J. Schotsman Director UvA Academie voor Bank en Verzekeringen  

 

Anthony Illis Director TLM Academy 

 

Date: 1 juli 2022  

 

(Logo’s NIBE-SVV, UvA ABV en TLM Academy) 

 
1.2 
Alle personen die in het Register Financial Markets Professional zijn opgenomen, 
hebben het recht om de titel Certified Financial Markets Professional, alsmede de afkorting 
FiMa, te voeren.  
 
1.3 
Het Register Financial Markets Professional krijgt een aparte pagina op de website van de 
UvA ABV. Alleen personen die expliciet toestemming hebben gegeven om hun naam via 
deze website openbaar te maken, zijn hier opgenomen. 
 
 
ARTIKEL 2 
PERMANENTE EDUCATIE 
2.1 
Onder Permanente Educatie (PE) Financial Markets Professional verstaan wij het 
systematisch onderhouden, verbeteren en verbreden van kennis en vaardigheden die 
wenselijk en vereist zijn om het vak van Financial Markets Professional op verantwoorde en 
professionele wijze te blijven uitoefenen door deelname aan het stelsel van Permanente 
Educatie verzorgd door TLM Academy.  
 

2.2 

De onderwerpen van het jaarlijkse PE programma worden vastgesteld door de adviesraad 

Permanente Educatie Financial Markets Professional. In deze adviesraad hebben zitting: 

- Prof. dr. Rob Schotsman director UvA ABV– voorzitter 
- Tony Illis MBA CCO Seventrees en director TLM Academy – kerndocent 
- Adriaan Sieking RA ABN AMRO Bank Head of Business Controls 
- Sanjay Kumar BBA - Global Head of Financial Markets Client Control ING Bank 
- Irène Vlaardingerbroek MA – programmanager UvA ABV - secretaris 
 
 
ARTIKEL 3   
VOORWAARDEN 
3.1 
Diegenen die staan ingeschreven in het Register Financial Markets Professional zijn 
verplicht te voldoen aan de Permanente Educatie (PE) Financial Markets Professional zoals 
bedoeld in artikel 2.  

3.2 
De PE Financial Markets Professional omvat 8 uur studie per jaar waarvan 4 uur contacturen 
zijn.  
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3.3 
De geregistreerde toont aan dat hij of zij de PE Financial Markets Professional heeft gevolgd 
door actief deel te nemen aan het jaarlijkse PE-programma zoals bedoeld in artikel 2.  

3.4 
De PE-programma’s Financial Markets Professional worden verzorgd door TLM Academy. 
Programma’s van andere opleiders kunnen niet ingebracht worden in de PE Financial 
Markets Professional. 
 
3.5 
De geregistreerde volgt het desbetreffende PE Financial Markets Professional programma in 
de desbetreffende PE periode. De PE periode loopt van 1 januari tot en met 1 januari van het 
daarop volgende jaar. De eerste PE periode vormt hierop een uitzondering. Die loopt van 1 
juli 2022 tot 1 januari 2024. 
 
3.6 
De geregistreerde die niet het desbetreffende PE programma in de desbetreffende PE 
periode volgt, wordt uitgeschreven uit het Register Financial Markets Professional. Hij of zij 
kan een verzoek indienen bij de UvA ABV om opnieuw opgenomen te worden in het register 
nadat hij of zij de opleiding Financial Markets Practioner van TLM Academy opnieuw met 
goed gevolg heeft afgelegd.  
 
 
KOSTEN 
De kosten van de UvA ABV voor het inrichten en in stand houden van het register Financial 
Markets Professional bedragen EUR 50,-  per jaar per geregistreerde die zijn/haar PE heeft 
afgerond. 
 
Deze kosten worden 1x per jaar gefactureerd aan TLM Academy afhankelijk van het aantal 
deelnemers die de PE heeft gevolgd en zijn een vergoeding voor de werkzaamheden van de 
UvA ABV in haar hoedanigheid van kwaliteitsborger en registerhouder.  
Die werkzaamheden bestaan uit: 
- het inrichten en bijhouden van het register op basis van informatie van TLM Academy; 
- het privaatrechtelijk beschermen van de titel FiMa; 
- het opmaken van de lay-out en de tekst op de UvA certificaten voor diegenen die in het 
register worden opgenomen. (TLM maakt en verstrekt de afzonderlijke certificaten voor de 
kandidaten). Er worden geen certificaten opgemaakt noch verstrekt na het behalen van de 
PE; en 
- het organiseren van 1 vergadering adviesraad per jaar. 
 


