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De Update Compliance Trust heeft als doel om u in één dag bij te praten over actuele vraag
stukken die voor de uitoefening van de compliancefunctie van belang zijn. Door de gerichte
workshopbenadering en de kleine setting van de opleiding, belooft het zowel een leerrijke
als interactieve bijeenkomst te worden.

Doelstelling
Het doel van deze update is om uw compliancekennis up-to-date te houden. Na het volgen van deze
opleiding is uw kennis van de belangrijkste compliancethema’s weer actueel en kunt u anticiperen
op aanstaande ontwikkelingen.

Doelgroep
Compliance officers, accountmanagers en bestuurders van trustkantoren die meer inzicht willen
in de actualiteiten in de trustsector.

Diploma
Aan deze opleiding is geen examen verbonden. U ontvangt een bewijs van deelname.
Deze opleiding komt in aanmerking voor Holland Quaestor PE-punten.

Programma
Wet Toezicht Trustkantoren 2018 – Michiel van Eersel
• Vereiste aanpassingen voor de bedrijfsvoering
• Aanscherping cliëntenonderzoek
• Mogelijke toekomstige verboden dienstverlening
• Uitbreiding handhavingsbevoegdheden
• Timing en aanbevelingen
Verdieping integriteitstoezicht in de trustsector – Annemarije Schoonbeek en André Zoutendijk
• De opbouw en uitvoering van het integriteitstoezicht en de communicatie met de toezichthouder(s)
• De mogelijke aansprakelijkheden voor betrokkenen (rechts)personen (bestuurders en compliance
officers)
• Naleving van de Wtt, Wwft en het strafrecht
• Analyseren van integriteitsrisico’s
Voor de exacte programmatijden verwijzen we u graag naar onze site compliance-instituut.nl.

Datum
De Update Compliance Trust zal plaatsvinden
op woensdag 27 september 2017.

Opleidingsduur, locatie en kosten
De Update Compliance Trust is een eendaagse opleiding
die plaatsvindt in Aristo, Teleportboulevard 100 in Amsterdam.
De opleiding begint om 9:00 uur en eindigt omstreeks
18:30 uur.
De deelnemerskosten bedragen € 1.065,-, vrijgesteld
van btw, inclusief bijbehorend vergaderarrangement.
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Mocht de opleiding worden geannuleerd, dan

U kunt zich op elk gewenst moment inschrijven

nodigen wij u uit om deel te nemen aan een
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Het Nederlands Compliance Instituut houdt
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