
MiFID II : van administratieve nachtmerrie tot
ethisch zakenvoorstel
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 die opgenomen zijn 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 SWOT-analyse van MiFID II op te stellen en te analyseren;
de richtlijn/verordening toe te passen op voorbeelden uit de praktijk.

SAMENVATTING

Categorie:

Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:



In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

Punten/uren:

Bank: 6
Compliance: 6

Attestering:

600.013
600.004

DOELGROEP

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

front-, mid- en backofficepersoneel van financiële instellingen;
productmanagers en ontwikkelingsmedewerkers;
complianceofficers, auditmedewerkers, risicomanagement, juridische afdeling,
en regulerend personeel.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van
het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

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)



Perspectieven voor ethiek en duurzaamheid

Deel 3: Bent u klaar voor MiFID?

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

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
Uren: 09:00 tot 17:00 
Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building,  Koning Albert II-laan 19, 1210
Brussel

METHODOLOGIE

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere
deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde
leslokaal. Er is 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, …).

Opleidingsmateriaal:

PowerPoint presentatie 

Bank: Vereiste beroepskennis bedoeld door art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van
1 juli 2006
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