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BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie
Erkende opleidingsinstelling

Febelfin Academy

Onderwerp/titel van de opleiding

Vergelijking transpositie MiFID II en IDD in Belgische
context
Medewerkers/verantwoordelijke
personen/compliance
medewerkers
instelling

Publiek/doelgroep

Productverantwoordelijken
medewerkers

;

financiële
commerciële

15/11/2019

Planning:
Datum(s)
Begin- en eindu(u)r(en)

Van 09 u tot 12.30 ( NL )
Van 13.30 u 17.00 u ( FR )

Duur 3 u
Plaats(en)

Febelfin Academy Brussel

Aantal opleidingsuren (-punten) die in
aanmerking komen in het kader van de
3 uren/punten
permanente opleiding van de complianceofficers
MiFID I was sedert november 2007 de hoeksteen van de
Europese regelgeving inzake financiële markten .Met de
invoering van MiFID II en MiFIR werd gestreefd naar meer
efficiënte marktwerking en grotere transparantie voor alle
participanten.

Doelstelling(en)

Met AssurMiFID werd de mifidisering van de
verzekeringssector bewerkstelligd door het invoeren van
een aangepaste versie van de MiFID-gedragsregels op de
verzekeringssector met ingang van 1 mei 2015.
De impact van IDD op de Belgische markt was, gezien
AssurMiFID, beperkter.
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Met deze opleiding willen we een overzicht geven van de
verschillende regelgevende initiatieven en hun impact.

Vergelijking MiFID II en IDD in een Belgische context
op volgende domeinen
1. Inwerkingtreding
2. Toepassingsgebied
3. Cliëntenclassificatie
4. Loyaliteitsbeginsel
5. Precontractuele informatie
Samenvatting van de inhoud

6. Product Governance
7. Zorgplicht
8. Koppelverkoop
9. Rapportering
10. Belangenconflicten
11. Inducements
12. Deskundigheid
13. Gegevensbewaring

Vorm

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

Lesmateriaal

☐ Boeken
☐ Documenten
☐ Andere (te verduidelijken):
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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.

Nummer thema’s : 1 – 2 – 5

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.
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep
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Caroline Veris – Partner Deloitte Regulatory Affairs

