
MiFID II : van administratieve nachtmerrie tot
ethisch zakenvoorstel - Live Webinar
DOELSTELLINGEN

Dit opleidingsprogramma biedt de deelnemers een grondig inzicht in de herkomst
en het regelgevende kader dat leidde tot de laatste MiFID II-richtlijn en verordening.
Het overzicht zal de bouwstenen en belangrijke impactgebieden in de sector van de
financiële markten in de kijker zetten, waaronder de gevolgen voor het personeel in
klantgerichte functies en voor de medewerkers die administratieve taken uitvoeren.
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de ethische en
duurzaamheidsnormen in het kader van ESG-regelgeving die hun impact hebben
op in de MiFID-richtlijn en -verordening.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Een grotere bewustwording te creëren rond het doel en de reikwijdte van de
MiFID-richtlijn/-verordening;
Een herziening op hoog niveau te geven van de juridische inhoud en zijn
tactische invoer;
De belangrijkste betrokken partijen op te sommen en hun risico’s en
verantwoordelijkheden binnen het nieuwe regelgevende kader uiteen te
zetten;
De impact van duurzaamheid (ESG) in het kader van MiFID uit te diepen;
De SWOT-analyse van MiFID II opstellen en analyseren;
De richtlijn/verordening toe te passen op voorbeelden uit de praktijk.

SAMENVATTING

Categorie:

Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar



Prijs:

Lid: € 510.00
Niet-lid: € 610.00
Partner BZB: € 510.00
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

Bank: 6
Compliance: 6

Attestering:

600.013
600.004

DOELGROEP

Deze opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Front-, mid- en backofficepersoneel van financiële instellingen;
Productmanagers en ontwikkelingsmedewerkers;
Compliance officers;
Auditmedewerkers;
Risicomanagers;
Juridische afdeling;
Regulerend personeel.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven
theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

PROGRAMMA

INHOUD

Dit MiFID II-opleidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Deel 1: MiFID II: situatieschets - overzicht

Achtergrondinformatie, geschiedenis en regulerende doelstellingen van MiFID I
& II
Toepassingsgebied en grondbeginselen



Wie zijn de belangrijkste spelers en wat zijn hun rollen en
verantwoordelijkheden?
Structuur en besluitvormingsproces van MiFID II

Deel 2: MiFID II: focuspunten

Bouwstenen van MiFID
Belangrijkste verschillen tussen ISD, MiFID I en MiFID II
Aanpak van specifieke veranderingen binnen het MiFID-spectrum (LEI, stimuli,
derivaten, beurzen, pre- en post-trading, rapportering, nieuwe technologieën)
Ethiek en duurzaamheid (ESG) in relatie met MiFID

Deel 3: Bent u klaar voor MiFID?

Casestudy’s e.a. (retail, institutioneel, operationeel, compliance)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 dag opleiding

Uren: 9u - 17u (6 lesuren)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Extra informatie:

Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-
mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door
op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. 
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te
loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde
vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via
eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op
een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-
tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon
en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van
de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als
basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals
(digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).



Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via je scherm. Je kunt
met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

PowerPoint-presentatie (slides);
Live Video.
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