Reminder voor de Compliance Pro opleiding

Een compacte, praktische en betaalbare trainingscyclus. De deelnemers zullen aan het einde
een 360° update hebben genoten over van de belangrijke gebieden inzake compliance bij
commerciële activiteiten. Deze aanpak moet hen in staat stellen de organisatie van compliance in
hun bedrijf te optimaliseren door onder meer bruggen te slaan tussen de verschillende
specialiteiten.
De lessen worden gegeven in het Engels, gedurende vijf donderdagmiddagen, in het hart van
Brussel, dicht bij het Centraal Station en alle openbaar vervoer. De trainers behoren tot de beste
Belgische experten in de bedrijfs- en juridische wereld. De cursussen zijn uiteraard ook separaat
te volgen.
Deze opleiding is geschikt voor functies als Compliance Officers, Corporate Security Officer,
Corporate Counsel, Internal auditor, Fraud Investigator, Financial Controller, Export
Control Manager, Sales Team Leader, Procurement staff, Corporate lawyer, CSR
professional,…
PROGRAMMA
1e training, donderdag 11 oktober 2018: ORGANIZE COMPLIANCE
General Introduction
Risk Assessment
Code of conduct
Dealing with management
Appropriate measures: training, whistleblowing
2e training, donderdag 8 november 2018: ETHICS: CORRUPTION, ANTITRUST, WHITE
COLLAR FRAUD
Compliance vs. values-based business ethics
The legal perspective, including the civil and criminal sanctions
The OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Development and integration of a compliance program
3e training, donderdag 6 december 2018: DATA PROTECTION
Understanding personal and sensitive data, the rules applicable to their treatment and the
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management of data risks
What types of personal data does your organization collect, how are those personal data
used, where are they stored and to where are they transferred?
Responsibilities and cross-functional support across the company
4e training, donderdag 10 januari 2019: INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE
Export VAT/GST regulations
Tariff classification, commodity codes, Intrastat
Origin rules, anti-dumping
IPR border enforcement
Customs valuation rules
Export control and trade embargoes
5e training, donderdag 7 februari 2019: INVESTIGATIONS: “WHAT IF IT ALL GOES
WRONG?”
Getting ready for investigatory and enforcement actions
Your response to a dawn raid
Internal and external investigations
Crisis communication
PRAKTISCHE ZAKEN
Plaats: ICC België c/o VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel
Prijs: Alle werknemers van een bedrijf die lid is van een Belgische Kamer van Koophandel
(VOKA, BECI, CCI, IHK) of van een Belgische sectorfederatie van het VBO, of van ICC België,
genieten van een voordeeltarief:
Voordeeltarief voor de volledige training: € 1.938, - excl. BTW. Of per training: € 390, - excl. BTW.
Het gewone tarief bedraagt € 2.280, - excl. BTW voor de volledige training. Dit omvat de
trainingen, het materiaal en dranken.
Toelatingsvoorwaarden: Alle kandidaten moeten in het bezit zijn van een masterdiploma van een
geaccrediteerde universiteit of bedrijfsschool of voldoende deskundigheid vertonen (bijv.
Beroepservaring). Een praktische kennis van het Engels is vereist.
De uiterste registratiedatum is 30 september 2018.
OM IN TE SCHRIJVEN of voor meer informatie (en de volledige lijst met sprekers)
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www.compliancepro.be/the-training/ of per telefoon : 02 515 08 44 of per mail :
we@compliancepro.be
Deze opleiding wordt gesteund door het Verbond Belgische Ondernemingen (VBO), de Federatie
van Belgische Kamers van Koophandel (Belgian Chambers) en Transparency International
België (TI Belgium)
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