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Najaar 2022 

       

College Datum Onderwerp  

1 7 november 2022 De werking van het Europees Systeem van Financieel Toezicht en de relatie met het SSM 

2 28 november 2022 Banking Package 2021 – Stand van zaken 
Herziening CRR tot verweking van de Basel III-Reform; Implicaties voor Nederlandse banken 
 

3 16 januari 2023 
 

Het gebruik van Artificiële Intelligentie in de financiële sector – De Europese AI Act en de DNB 
General principles for the use of Artificial Intelligence in the financial sector 

4 6 februari 2023 Vaststellen van een MREL berekening voor een hypothetische bank – Een actieve Workshop  

5 6 maart 2023 Data gedreven toezicht en RegTech/SupTech, hoe verandert het engagement tussen 
Toezichthouder en financiële onderneming 

6 27 maart 2023 Central Bank Digital Currency – Monetaire en toezichtsrechtelijke implicaties 

7 17 april 2023 
 

Privaatrechtelijke aspecten van market in crypto assets regulation 

 8 mei 2023 
 

Inleveren paper op Canvas voor 15:30 uur  
 

8 22 mei 2023  
 
 

Banking union jurisprudence (Engelstalig) 
 
 

 Wo 21 juni 2023 Afsluitend discussie over de paper (09.30-17.00 uur, programma volgt) 
 

 Do 22 juni 2023 Afsluitend discussie over de paper (09.30-17.00 uur, programma volgt) 
 

 11 sept 2023 Diploma-uitreiking (16.00-18.00 uur) 
 

  
 
Het programma is als volgt: 
15.30-16.00 uur: ontvangst met koffie en thee 
16.00-17.00 uur: aanvang college  
17.00-17.30 uur: pauze met lichte maaltijd  
17.30-18.30 uur: vervolg college 
18.30-18.45 uur: pauze 
18.45-19.45 uur: vervolg college  
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Algemene informatie: 
De colleges vinden plaats op maandagmiddag, de netto cursustijd is 3 uur per college. Eventuele wijzigingen in de planning 
voorbehouden. 
 
Bij succesvolle afronding van de leergang ontvangt u een diploma. U ontvangt uw diploma als u aan de volgende 
voorwaarden heeft voldaan:  
1) aanwezigheid bij zeven van de acht bijeenkomsten; 
2) het schrijven van een paper en 
3) voldoende voor paper en mondeling examen (afzonderlijk een voldoende). 
 
Indien u besluit geen paper te schrijven dan ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan ten minste 
zeven van de acht bijeenkomsten heeft deelgenomen. 

 
 
 
 

 

 
 


