Geachte heer, mevrouw,
Op 3 januari 2018 treedt, zoals u weet, MiFID II in werking. Deze datum nadert snel. Zowel de AFM als
marktpartijen zijn druk bezig met de voorbereiding hierop. Naast de door ons georganiseerde seminars en
verstrekte informatie over een aantal impactvolle onderwerpen en actuele ontwikkelingen binnen MiFID II
beleggersbescherming, bieden wij vanwege het aantal reacties op onze interactieve workshop u een extra
mogelijkheid om deel te nemen aan deze interactieve workshop, waarbij wederom de specifieke
onderwerpen kostentransparantie en productontwikkeling centraal zullen staan.
Deze extra workshop zal plaatsvinden op donderdag 7 december 2017 van 14:00 tot 18:00 en is bedoeld
om u op interactieve wijze en met behulp van een casus voor beide onderwerpen verder te helpen. De casus
kostentransparantie gaat vooral in op de verplichtingen die voortvloeien vanuit MiFID II op het vlak van
informatievoorziening vooraf (ex-ante) en achteraf (ex-post) met betrekking tot kosten. In de casus
productontwikkeling zal er vooral dieper worden ingegaan op het proces om de eindcliënten te identificeren
(de doelgroepen).
Indien u zich inschrijft ontvangt u via de e-mail, de casus kostentransparantie ter voorbereiding. De casus
productontwikkeling wordt niet voorafgaand aan de workshop verzonden, maar voor de workshop in het
algemeen geldt wel dat een goede voorbereiding (desbetreffende MiFID II regelgeving) ten aanzien van
beide onderwerpen vereist is om tot voldoende diepgang te komen tijdens de workshop.
De agenda voor donderdag 7 december 2017 ziet er als volgt uit:
14:00 – 14:15 Inloop en ontvangst
14:15 – 16:00 Casus kostentransparantie
16:00 – 16:15 Korte pauze
16:15 – 17:45 Casus productontwikkeling
17:45 – 18:00 Vragen & sluiting workshop
De workshop is bedoeld om ondernemingen die niet tijdens de (reeds volgeboekte) workshop op 29
november aanwezig zijn de mogelijkheid te geven om deel te nemen. Indien u deze workshop wil
bijwonen, verzoeken wij u uw komst per e-mail (mifid2_seminar@afm.nl) te bevestigen. Geef in deze email aan wie van uw onderneming de bijeenkomst zal bijwonen (maximaal 1 persoon per onderneming).
Noem daarbij ook de naam van uw onderneming. Wij verzoeken u dit, in verband met de voorbereidingen,
uiterlijk vrijdag 24 november aan ons door te geven. U dient er rekening mee te houden dat er bewust is
gekozen voor een beperkt aantal deelnemers om de interactiviteit te waarborgen. Ook bij deze workshop
zal de toewijzing van deelname geschieden op volgorde van binnenkomst.
Locatie en parkeren
De bijeenkomst vindt plaats op ons kantoor aan de Vijzelgracht 50, Amsterdam. Wij adviseren u met het
openbaar vervoer te komen. We hebben maar een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen voor gasten van de
workshop tot onze beschikking. Indien u hier gebruik van wenst te maken, verzoeken wij u dit aan te geven
bij bevestiging van uw komst (vol=vol, u krijgt een bevestiging indien wij nog parkeerplek beschikbaar
hebben).
Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 7 december tijdens de interactieve workshop
kostentransparantie en productontwikkeling. Let op dat u uw legitimatiebewijs meeneemt naar de
bijeenkomst, dit in verband met onze beveiliging.

Met vriendelijke groet,
Autoriteit Financiële Markten

