MiFID
II
Avondbijeenkomst

Vergunning voor ‘Handelaren
voor Eigen Rekening’

Samengaan, stoppen of zelf een vergunning aanvragen? En wat komt daar allemaal bij kijken? Wat zijn de kosten en hoeveel tijd heeft u hiervoor nodig? Krijg hier alle benodigde en praktische tips van collega’s en experts uit de markt.
Interessant voor: APT leden; Handelaren voor eigen rekening, Market makers, High frequency Traders, Energiemaatschappijen,
Commodity handelaren

17.30 Inloop met een drankje en een klein hapje
18.15	Opening door uw voorzitter en korte introductie MIFID II
door Mea Hiskes-Willemse , Bestuurssecretaris, APT
18.30	Wat zijn nu de eisen vanuit MIFID voor een vergunning houdende onderneming?
Hugo Prince, Senior Supervision Officer Market Infrastructure, AFM
19.00	Flow Traders over de impact MiFID op elektronisch
handelen
Diederik Dorst, Global Head of Legal and Compliance,
Flow Traders

20.00 I mplementatie en inrichting: wat betekent dit
concreet voor u?
Sluit aan bij een van de thematafels en stel uw
vragen of discussieer mee: 2x 30 minuten tafeldiscussie
	
Tafel 1: Wat zijn de eisen en hoe loopt het proces
van Vergunning aanvraag?
Maaike Been, Senior Supervision Officer, AFM
	
Tafel 2: Je hebt een AFM vergunning – en dan?”
Wat verwacht de AFM Van u?
• Inrichting van de compliance functie
• Gedrags- versus prudentieel toezicht
• Doorlopend toezicht in de praktijk
	
Willem Sprenkeler, Manager Corporate Affairs,
Optiver

19.20	Verwachtingen en eisen vanuit DNB
• Huidige prudentiële eisen en Prudentiële eisen na
herziening CRDIV voor beleggingsondernemingen
• ICAAP (wat is het, wat verwacht DNB)
• Regels met betrekking tot beloningsbeleid
	
Gerben Kortkaas, Supervisor investment firms and
collective investment schemes, De Nederlandsche
Bank (DNB)

	
Tafel 3: Kapitaalseisen voor handelaren voor
eigen rekening
Bart Joosen, Of Counsel, Loyens & Loeff and full
professor Prudential Supervision Law, University
of Amsterdam

19.45 Korte break

21.00	VRAGENVUUR aan de sprekers en tafelvoorzitters
21.10 Afronding door de voorzitter

Bijeenkomst exclusief voor ‘Handelaren voor Eigen Rekening’. Kosten hiervoor zijn € 200,-. Inclusief drankje, hapje en
documentatie, exclusief 21% BTW. Prijs voor APT-leden: € 125,- Gebruik de kortingscode 69799APT.
Wilt u zich aanmelden? Ga naar iir.nl/mifidII of mail of bel Catheljin Kloeze van IIR op c.kloeze@iir.nl / 020-580540.



Datum

16 november 2016



Tijd

17.30 tot 21.00 uur



Locatie

Beurs van Berlage Amsterdam

