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Het doel van het Risk & Compliance Jaarcongres 
is om inzicht en inspiratie te bieden aan risk & 
compliance professionals, toezichthouders en overige 
betrokkenen. 

Het thema van het Risk & Compliance Jaarcongres 2017 is:

Veel regelgeving op het gebied van de bestrijding van Financial 

Economic Crime komt uit het buitenland en heeft in veel 

gevallen een dwingende impact op de nationale wetgeving. 

Denk aan wetgeving die vanuit de USA is komen overvliegen, 

maar ook dichterbij bij huis, in Brussel, worden wetten gemaakt 

die onverkort van kracht zijn op de nationale situatie. Maar wat 

is nu precies de impact van al die buitenlandse maatregelen 

casu quo wetten en hoe dienen we daar met onze data- en 

IT-systemen op in te spelen? Wat zijn dan de  juridische 

consequenties? Kortom, een scala van vragen dat beantwoord 

dient te worden. Die uitdaging gaan we aan, door met alle 

betrokkenen (binnen- en buitenlandse toezichthouders, risk & 

compliance professionals, juristen en toeleveranciers)  

het debat aan te gaan tijdens ons Jaarcongres van 1 juni 

aanstaande. De insteek van ons interactieve Risk & Compliance 

Jaarcongres is de praktijk. Bent u benieuwd geworden? We 

dagen u uit, neem daarom deel als Event Partner aan ons Risk 

& Compliance Jaarcongres op donderdag 1 juni 2017, op het 

Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn.

Event Partnerships Platinum

Tickets

Stand

Promotie

Verslag

R&C TV

Congres

Gold Silver Bronze

Stand tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres.

Gratis entree tickets, ter waarde van € 395,- ex. BTW per kaart 
voor eigen gebruik en / of voor uw relaties .

   



   

   

   

   

   

   

   

   


meerprijs 

€ 1.395,- ex. BTW
meerprijs 

€ 1.395,- ex. BTW
meerprijs 

€ 1.395,- ex. BTW

5 5 2 

€ 100,- korting op extra toegangskaarten (besteld door U).

Full color A5 advertentie in ons congresboekje.

Een exclusief Networking Diner met een eigen tafel tijdens het 

Professorendebat.

Redactioneel verslag op onze websites met foto’s.

Risk & Compliance TV opname met branding van uw organisatie 

gedurende maximaal 4 minuten. De gehele opname wordt door onze 

organisatie bewerkt en gemonteerd en wordt geplaatst op zowel 

riskcompliancejaarcongres.nl als riskcompliance.nl en mag ook door u vrij 

worden verspreid.

Profile Company Profile (maximaal 150 woorden), uw adres en logo vermeld 
in ons congresboekje en website.

€ 8.950,- ex. BTW € 5.950,- ex. BTW € 2.950,- ex. BTW € 995,- ex. BTW

Landgoed

Groot Kievitsdal 

Donderdag 1 juni 2017
Brochure en/of gadget in de goodie bag.

Lunchworkshop van bruto één uur tijdens het Jaarcongres.

Begeleiding tijdens de lunchworkshop door een moderator van het Jaarcongres.

“Bestrijding Financial Economic Crime”   


