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BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie1 

Erkende opleidingsinstelling Febelfin Academy 

Onderwerp/titel van de opleiding Market abuse regulation – theorie & praktijk 

Doelgroep Medewerkers financiële instellingen  

Planning: Datum(s) Niet van toepassing 

 Begin- en eindu(u)r(en) Niet van toepassing   

 Plaats(en) Niet van toepassing 

 Duur 1,5 

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

1,5 

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

Ja. 

Doelstelling 

Marktmisbruik schaadt de integriteit van de 

financiële markten en schendt het vertrouwen 

van het publiek. Waakzaamheid en het 

herkennen van knipperlichten is daarom 

essentieel. Om dit te kunnen doen is het 

belangrijk om de reglementering aangaande het 

vermijden van marktmanipulatie en handel met 

                                                           
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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voorwetenschap ('MAR' oftewel market abuse 

regulation) goed te begrijpen. 

Deze e-learning heeft als doel: 

 het juridische kader te schetsen; 

 de professionele waakzaamheidsplicht toe 

te lichten; 

 de meest voorkomende knipperlichten te 

identificeren; 

 de integriteitspolitiek en reputatie te 

onderlijnen; 

 de procedures in geval van niet naleven 

van de wetgeving door te nemen. 

 

Samenvatting van de inhoud 

 Inleiding: toepasselijke wetgeving en 

circulaires over "marktmisbruik" 

 De verschillende vormen van 

marktmisbruik 

o Handel met voorwetenschap 

 definitie 

 kenmerken 

 verplichtingen en 

verbodsbepalingen 

o Wederrechtelijke mededeling van 

voorwetenschap 

 definitie 

 kenmerken 

 verplichtingen en 

verbodsbepalingen 
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o Marktmanipulatie 

 definitie 

 kenmerken 

 verplichtingen en 

verbodsbepalingen 

 herkennen van 

marktmanipulatie 

 De rol van de toezichthouder (FSMA) en 

sancties 

 

Vorm 
☐ Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) 

☒ Opleiding op afstand  

Lesmateriaal 

☐ Syllabussen 

☐Slides 

☐ Boeken 

☐ Documenten 

X Andere (te verduidelijken): -elearning met test 

Inhoud van de opleiding 

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 

A1 – A7 - A16 
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de daartoe voorziene ruimte aan de 
rechterkant van deze tabel. 

Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep  
Niet van toepassing – e-learning content Febelfin 
Academy 

 

 


