
De fundamenten van MAR - Live webinar
DOELSTELLINGEN

Deze opleiding stelt je in staat het belang te begrijpen van de reglementering
aangaande het vermijden van marktmanipulatie en handel met voorwetenschap
(MAR oftewel market abuse regulation). Marktmisbruik schaadt de integriteit van de
financiële markten en schendt het vertrouwen van het publiek. Omwille daarvan is
waakzaamheid en het erkennen van knipperlichten essentieel.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

het juridisch kader door te nemen;
de professionele waakzaamheidsplicht toe te lichten;
de meest voorkomende knipperlichten te benadrukken;
de integriteitspolitiek en reputatie te onderlijnen;
de procedures in geval van niet naleven van de wetgeving door te nemen.

SAMENVATTING

Categorie:

Compliance & audit

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

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

Punten/uren:

Bank: 3
Compliance: 3

Attestering:



600.013

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door
iedere medewerker van een financiële instelling die een stevige basis in MAR wenst
te verwerven.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic level: onderricht vooral theoretische en juridische concepten om zo een
algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

PROGRAMMA

Inhoud

1. De economische context en de financiële markten
2. De doelstellingen van de (RAM) reglementering
3. Handel met voorwetenschap
4. Wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap
5. Marktmanipulatie
6. Openbaarmaking van voorwetenschap
7. De indicatoren
8. Sancties
9. Bedrijfscultuur en de implementatie van de wetgeving

10. Enkele gekende voorbeelden

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: halve dag opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 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: 
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.

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële
producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c
van het K.B. van 1 juli 2006.
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