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competence center Assuralia
de Meeûssquare 29 - 1000 Brussel   02/547 57 03  •  info@insert.be

LEARN MORE ON WWW.INSERT.BE

Locatie
Huis der Verzekering  
de Meeûssquare 29,
1000 Brussel

Data
Op maandag (9u-16u)

07/09 - 14/09 - 21/09  
05/10 - 12/10 - 23/10/20 
(vrijdag)

Examen 
Vrijdag (9u-11u)
13/11/20

Examen (mondeling)
Vrijdag, 20/11/20 of

Vrijdag, 27/11/20

Opleiders
Bart Chiau
Ben Eyckmans
Hélène Thérasse
Melissa Thirion
Yves Van Stichel

Prijs
€ 2000   (leden Assuralia)
€ 2600   (niet-leden)

DOELSTELLING

Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op 
de financiële sector en de financiële diensten voorziet dat verzekerings-
ondernemingen een compliance officer moeten aanduiden die bevoegd is 
voor het naleven van gedragsregels.

Om door de FSMA als Compliance Officer te kunnen worden erkend moet de 
kandidaat aan een aantal voorwaarden voldoen waaronder het voorleggen 
van een attest waaruit blijkt dat de betrokken kandidaat-Compliance Officer 
geslaagd is voor een examen dat werd afgenomen door een opleidingscentrum 
waarvan het opleidingsprogramma en de examens zijn erkend door de FSMA . 

Ten slotte bestaat er per periode van drie jaar een bijscholingsplicht. Het 
volgen van de bijscholing dient worden aangetoond aan de hand van een 
attest dat ter beschikking van de FSMA moet worden gehouden.

DOELGROEP

Elke persoon die binnen een verzekeringsonderneming belast is met taken 
van Compliance.

PROGRAMMA

 x Wetgevend kader compliance (9 uur)

 x Gedragscodes Assuralia (1 uur)

 x Mededinging en oneerlijke marktpraktijken (2 uur)

 x Wet Cauwenberghs, Twin Peaks II (MiFID) (12 uur)

 x Informatie aan de klant en publiciteit

 x Bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten

 x General Data Protection Regulation (3 uur)

 x Anti-witwaswetgeving (6 uur)

 x Compliance monotoring (3 uur)

 x Hypothecaire leningen (1 uur)

 x WAP (1 uur)

 x Embargos (1 uur)

 x Examen (4 uur)

OPLEIDING COMPLIANCE VOOR DE 
VERZEKERINGSSECTOR

Accreditatienr.
100001  A + B 

Geregelde bijscholing
36 punten Assuranties

36 uren Compliance

https://www.insert.be/nl/

