
ERKENNINGSRAAD VOOR EFFECTENMAKELAARS 

 

Woord van de voorzitter 

 

Beste ambtgenoten, 

Dames en heren, 

 

Sedert de Algemene Vergadering van 2014 heeft de Erkenningsraad ingrijpende wijzigingen 

ondergaan wat de samenstelling en zelfs het voorzitterschap ervan betreft. 

 

Voor mij is het een grote eer dat de leden van de Erkenningsraad, na het ontslag van Patrick 

Drogné, mij als kandidaat-voorzitter hebben aanvaard en voorgedragen en dat de minister van 

Financiën die voordracht in maart jl. heeft goedgekeurd. 

 

Het is voor mij dan ook een voorrecht om Patrick Drogné op te volgen als voorzitter en graag 

wil ik hem nogmaals danken voor alles wat hij gedurende al die jaren voor de Erkenningsraad 

heeft gedaan. 

 

De heren Philippe de Cock, Paul Blontrock en onlangs nog Michel de Villenfagne hebben 

aangeboden om de plaats in te nemen van wijlen Marie-Claire Keyser en van Pascal Spriet en 

Patrick Drogné, die allebei ontslag hebben genomen. 

 

De Erkenningsraad kan ook rekenen op Ingrid Stevens, die de functie van secretaris heeft 

overgenomen, penningmeester Pieter Vander Stichele, Philippe Masset en Thierry Beauvois en 

natuurlijk ook onze regeringscommissaris Marc Monbaliu, die wij hierbij willen danken voor zijn 

toewijding en gewaardeerde hulp. 

 

Ik heb het grote geluk dat ik al sedert 2004 lid ben van de Erkenningsraad en betrokken ben 

geweest bij alle inspanningen om onze titel te verdedigen. Het beroep van effectenmakelaar 

mag dan al verdwenen zijn, er werd niet geraakt aan de titel noch aan de daaraan verbonden 

verplichtingen, zoals de verplichting om de titel eervol te dragen. 

 

Dit jaar heb ik aan de Raad voorgesteld om vooral werk te maken van de communicatie en van 

de aandacht voor de plichten verbonden aan onze titel, in de eerste plaats voor de 

effectenmakelaars maar ook voor het grote publiek en de beoefenaars van andere financiële 

beroepen. 

 

- Met betrekking tot de effectenmakelaars ziet de Raad zich verplicht om uw aandacht te 

vestigen op de mate waarin het belangrijk is dat u ons uw persoonsgegevens meedeelt met het 

oog op de jaarlijkse publicatie van de officiële lijst van al wie de titel draagt. De jaarlijkse 

publicatie van de volledige lijst van effectenmakelaars is een van de wettelijke verplichtingen 

van de Erkenningsraad en de jongste bijwerking staat op onze website 

www.stockbrokersbelgium.eu. Wij hebben uw hulp nodig voor de bijwerking van uw 

beroepsgegevens en omgekeerd kunt u op ons rekenen als u zich in regel wenst te stellen. 

 

http://www.stockbrokersbelgium.eu/
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- Wat het grote publiek betreft, is het belangrijk dat in de communicatie erop wordt gewezen dat 

de titel van effectenmakelaar nog steeds bestaat, eervol moet worden gedragen en onder de 

hoede staat van een Erkenningsraad, die zich voortdurend inspant om de beoefenaars van 

financiële beroepen te tonen wat er wordt gedaan om een nieuw en dynamisch elan te geven 

aan het dragen van de titel. In dat verband verwijs ik u naar het artikel in L’Echo van 15 mei 

2015, dat op onze website staat onder ‘Recente berichten’. 

 

- Op het gebied van communicatie en van de promotie voor onze titel ten opzichte van andere 

beoefenaars van financiële beroepen leggen wij de klemtoon op de verdienste van de titel van 

effectenmakelaar, binnen de perken van de regels die gelden niet alleen voor de verwerving 

maar vooral ook voor het behoud van die titel. Die aanpak zou de interesse moeten wekken van 

iedere beoefenaar van een financieel beroep die niet alleen zijn onderlegdheid en praktijkkennis 

op het gebied van financiële beleggingen, maar ook en vooral zijn wil om onze titel eervol te 

dragen in de kijker wenst te plaatsen. 

 

Wij hebben een unieke kans om onze titel te promoten op basis van de intrinsieke kwaliteiten 

en de plichten die eraan zijn verbonden, op een ogenblik waarop het vertrouwen van het publiek 

in de financiële wereld er duidelijk op achteruitgaat. Wij mogen van geluk spreken dat wij de 

enigen zijn die bij de uitoefening van een financieel beroep, een wettelijk beschermde titel 

dragen. 

 

Wat wij doen, is het resultaat van echt teamwerk en daarom wens ik nogmaals dank te betuigen 

aan de leden van de Erkenningsraad voor hun inbreng in dat project, maar ook aan alle 

effectenmakelaars voor hun steun en hulp. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

Joël Duysan 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 


