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2/ Op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling

BNP Paribas Fortis

Onderwerp/titel van de opleiding

Co4Co
“The Compliance
organisational framework”

Publiek/doelgroep

Nieuwcomers als medewerkers van de compliance
officer BNPPF

Officer:

role

and

Planning:
3/9/2019 en 10/9/2019
Datum(s)
Begin- en eindu(u)r(en)

9.00 tot 12.00

Duur 3 uur
Plaats(en)

20

Aantal opleidingsuren (-punten) die in
aanmerking komen in het kader van de
3 uur/3 punten
permanente opleiding van de complianceofficers

Understand the mission and the obligations of a
Compliance Officer in accordance with Belgian
regulations and following the internal rules of the
bank (BNPP and BNPPFortis)
Doelstelling(en)

Samenvatting van de inhoud

/ FSMA

Practical guidelines on how to provide compliance
advice to Businesses and Functions within BNP Paribas
Fortis in a professional and responsible way.

Klassikale opleiding:
ORGANISATIONAL FRAMEWORK
Together we go through the relevant texts and
analyze what these mean in practice :
1. Regulations
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2. Principles and mission
3. Internal compliance organisation and domains
ROLE OF THE COMPLIANCE OFFICER
A theoretical introduction on the advisory role of
Compliance (Circular letter on the Compliance
function – Compliance charter)
A practical part explaining the do’s and don’ts when
providing compliance advice, accompanied by
examples and illustrations, asking for
active
participation and input from the participants.
X Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)
Vorm
☐ Opleiding op afstand
☐ Syllabussen
X Slides
Lesmateriaal

☐ Boeken
☐ Documenten
☐ Andere (te verduidelijken):

Inhoud van de opleiding
Gelieve, in punt 3 van 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
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1
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rechterkant van deze tabel.

Greta Van de Putte
Chief of Staff Compliance Mngt
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep
Kristien Spinoy Head of Client Interests Protection –
Compliance Be

Opgesteld in (stad) Brussel op (datum) 12 juni 2019
Naam van de opleidingsverantwoordelijke: Willem Vanden Eede
Handtekening van de opleidingsverantwoordelijke:

De opleidingsprogramma’s moeten worden verstuurd naar de volgende adressen:
compliance.inspection@fsma.be en compliance@nbb.be
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