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BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie1

Erkende opleidingsinstelling

ICIB vzw

CICS – Certified Internal Control Specialist
Onderwerp/titel van de opleiding
(certifiërende opleiding)

Compliance Officers, coördinatoren van de interne
controle, managers en leidinggevende personen die
actief betrokken zijn bij het bestuur van processen en
activiteiten

Doelgroep

Planning:

Datum(s)

23/09, 07/10, 21/10, 18/11, 02/12, 16/12/22,
13/01/2023

Begin- en eindu(u)r(en) 9u00 tot 12u15 en 13u15 tot 16u30

Plaats(en) Brussel

Duur 7 dagen

Aantal opleidingsuren die in aanmerking
komen in het kader van de permanente
opleiding van de complianceofficers

7 dagen van 6.5 uur = 45.5 uur

Is de opleiding toegankelijk voor het
publiek? (ja/nee)

Ja.

Doelstelling(en)

Een gemeenschappelijke aanpak bepalen voor de
beheersing van alle types doelstellingen van de
organisatie (Naleving, Operationeel, Rapportering).
De toegevoegde waarde aantonen van de
beheersingstechnieken (interne controle), ten
opzichte van de doelstellingen van de organisatie zelf

1

Behalve als u “nee” antwoordt op de vraag “Is deze opleiding toegankelijk voor het publiek?”: dan zal deze
opleiding op de website van de FSMA te zien zijn, maar dit opleidingsprogramma zal niet online worden
geplaatst.
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en in het licht van de verwachtingen van de
belanghebbende partijen (aandeelhouders, klanten,
regulatoren,...).
De deelnemers voorbereiden op het CICS certificatieexamen. Deze certificatie wordt toegekend door het
Interne Controle Instituut (ICI) in de Verenigde Staten,
na het slagen van een examen georganiseerd door het
ICIB.

-

Samenvatting van de inhoud

-

Het belang begrijpen van de beheersing
van het beheer;
De interne beheersing definiëren als een
geïntegreerd proces, complementair aan
de operationele processen en
onderworpen aan een permanente
verbeteringscyclus;
Een gepaste controleomgeving definiëren;
het belang van de menselijke aspecten en
van het veranderingsbeheer;
Risico’s analyseren; de basis leggen voor
elk degelijk beheersingssysteem;
Beheersingsmaatregelen
prioritiseren,ontwerpen en uitbouwen;
Beheersingsmaatregelen en het
beheersingssysteem evalueren en
besturen.

☒ Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)
Vorm
☐ Opleiding op afstand
☐ Syllabussen

x Slides
Lesmateriaal

☐ Boeken
☐ Documenten
☐ Andere (te verduidelijken):

Inhoud van de opleiding
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Het betreft een methodologische opleiding over
de technieken van de interne controle,
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Gelieve, in punt 3 van de mededeling
FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het
nummer van het(de) thema(‘s) te
identificeren dat(die) tijdens de opleiding
aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te
vermelden in de daartoe voorziene ruimte
aan de rechterkant van deze tabel.
Voor elke opleidingsinhoud met
betrekking tot punt C van voornoemde
mededeling, dienen het thema alsook het
verband met en het belang voor de
complianceofficers te worden vermeld in
de daartoe voorziene ruimte aan de
rechterkant van deze tabel.

toepasbaar op de nalevingsdoelstellingen.
De opleiding behandelt thema’s die betrekking
hebben tot de methodologie van de
compiancefunctie, zoals omschreven in punt C
van de mededeling FSMA_2018_05. Meer
specifiek wordt behandeld
hoe de
compliancefunctie, door toepassing van de
meest
geanvanceerde
interne
beheersingstechnieken, de organisatie in staat
kan stellen de mogelijke nalevingsrisico’s te
beheersen en ervoor te zorgen dat het
management zelf actief bijdraagt tot de
beheeersing ervan. De ganse opleidingsduur
wordt aan deze onderwerpen besteed. Ervaren
professionals zorgen voor een gepaste illustratie
met praktijkvoorbeelden.
Deze opleiding zal de Compliance Officers beter in
staat stellen de zekerheid te verschaffen over het
bereiken van de nalevingsdoelstellingen en de
operationele prioriteiten op dit vlak te bepalen.
Naast de noodzakelijke kennis van de wetten en
gedragsregels (conform punten A en B van de
mededdeling) wordt van de Compliance Officer
verwacht dat hij/zij actief bijdraagt tot de
uitbouw van maatregelen voor de beheersing
van nalevingsrisico’s. Deze opleiding beoogt de
verhoging van zijn/haar vaardigheden op dit
vlak.
Deze sessie opent nieuwe mogelijkheden voor de
ontwikkeling van een partnership tussen het
management, de actoren van de tweede
defensielijn (waaronder de Compliance Officer) en
de audit, in het licht van een globale beheersing
van de activiteiten
-Erik ANNé (bestuurder ICIB vzw,)
- Thomas DE BACKER (KPMG)

Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep

- Eric DECLERCK (Beobank, Interne audit)
- Yves DUPONT (ICIB vzw, voorzitter)
- Frank HELSLOOT (Interne audit)
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