Wegwijs in regelgeving
De financiële wereld staat bol van de
wet- en regelgeving, waar je in veel
functies mee te maken krijgt. Niet
iedereen is echter juridisch geschoold.
Hoe vind je dan je weg in de wirwar aan
regels, en snap je hoe regels
samenhangen? Waar komt regelgeving
vandaan en welke status hebben
bijvoorbeeld een leidraad en een
verordening? In deze training maken
we je wegwijs in toezichtwetgeving
voor de financiële dienstverlening:
verordeningen, richtlijnen en andere
rechtshandelingen zoals leidraden. Dit
alles zonder een jurist van je te willen
maken.
Doelgroep
De training is bedoeld voor
medewerkers van financiële
instellingen die in hun werk betrokken
zijn bij implementatie van regelgeving.
Doelstelling
Na afloop van de training kun je:
Het wetgevingsproces in de
financiële dienstverlening in de EU
en in Nederland schetsen;
Het onderscheid maken tussen
verordeningen, richtlijnen en andere
rechtshandelingen binnen de
financiële toezichtwetgeving;

De verschillende beleidsuitingen van
de relevante toezichthouders
beschrijven;
De rol en bevoegdheden van de
financiële toezichthouders in de EU
beschrijven;
Op hoofdlijnen beschrijven wat de
belangrijkste regelgeving voor
financiële instellingen in de EU
inhoudt;
Inschatten van impact en frequentie
van wetswijzigingen;
Aan de hand van enkele concrete
voorbeelden:
De tekst van de regelgeving
interpreteren en uitleggen wat er
bedoeld wordt met die regels;
Uitleggen hoe een nieuwe regel
samenhangt met al bestaand
regelgeving;
Op een gestructureerde manier
door een wettekst heenlezen;
Inschatten wanneer je voldoende
verwijzingen in de tekst hebt
gevolgd om een goed beeld van
de impact van de nieuwe regels
te hebben;
Bepalen welke informatie
relevant is om doel en geest van
de regels te duiden, zoals
Memorie van Toelichting en
Q&A’s van de toezichthouder;
Belangrijke termen uitleggen.
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Opzet
Deze training kent voorbereidende
zelfstudie. Deze kun je volgen in onze
online leeromgeving. Hierin leer je het
juridisch landschap van de financiële
onderneming kennen. Hierop volgt een
klassikale sessie van een dag waarin je
samen met een compliance specialist
van Charco & Dique enkele cases
uitwerkt.

Studiebelasting
De voorbereidende voorstudie kost
ongeveer vier uur en de klassikale sessie
één dag.
Kosten
De kosten per deelnemer zijn €395,-

Voorbereidende zelfstudie
Wetgevingsproces
Toezichtlandschap
Regelgeving
Klassikale training
Concrete voorbeelden uitwerken

Meer informatie
Op onze website vind je meer informatie
over de startdata en inhoud van de
'Wegwijs in regelgeving' training.
Voor vragen kun je contact opnemen met
onze learning specialisten.
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