
Product governance: een transversale
benadering van de MiFID II, IDD en PRIIPs
aspecten - Live webinar
DOELSTELLINGEN

Sedert 2018 zijn de product governance regels onder MiFID II en PRIIPs in voege
getreden samen met de product oversight en governance regels onder de
Europese Insurance Distribution Directive (IDD). Deze opleiding heeft tot doel
ervoor te zorgen dat u een goed begrip heeft van de vereisten opgelegd door
bovenstaande regelgevingen, te verduidelijken wat de onderlinge raakvlakken en
eventuele verschillen zijn, evenals de praktische implicaties toe te lichten.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

praktisch inzicht te verschaffen in de MiFID II, IDD en PRIIPs product
governance regels;
de voornaamste knelpunten in het kader van de implementatie in dit verband
in kaart te brengen;
relevante inzichten en lessons learned vanuit de bancaire en
verzekeringssector mee te geven.

SAMENVATTING

Categorie:

Compliance & audit

Niveau:

Expert

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

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



Punten/uren:

Compliance: 3

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Productmanagers
Compliance officers en medewerkers
Verantwoordelijken en medewerkers juridische dienst
Verantwoordelijken voor commerciële dienst / distributie
Interne auditors
Interne controle

VEREISTE VOORKENNIS

Expert level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau
van opleiding te kunnen volgen, moet u over voldoende voorkennis beschikken
(expertise).

PROGRAMMA

INHOUD

Evolutie en stand van zaken van de product governance regels onder
MiFID II, IDD en PRIIPs

Reglementaire vereisten, onderlinge raakvlakken en verschillen
Laatste ontwikkelingen en uitstaande discussiepunten

Implementatie

Toepassingsgebied
Selectie van voornaamste knelpunten
Inzichten vanuit de sector

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: Een halve dag

Uren: 9u00 tot 12u30 (3 lesuren)



Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

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: 
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm.
Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

PowerPoint-presentatie (slides);
Live Video.
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