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BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie 

Erkende opleidingsinstelling CREOBIS 

Onderwerp/titel van de opleiding 

Duurzaam financieren & beleggen 

SFDR, Taxonomy, ESG MiFID/IDD 

 

Wat is de praktische impact van dit nieuw regelgevend 
kader en hoe de implementatie ervan aanpakken?  

Publiek/doelgroep Compliance Officers, Juristen, Directie… 

Planning: 

Datum(s) 

Begin- en eindu(u)r(en) 

Duur 

Plaats(en) 

 

7/10/21 

14u00 t/m 18u00 

4u00 

Brussel Thon Bristol Stephanie Hotel  

Aantal opleidingsuren (-punten) die in 
aanmerking komen in het kader van de 
permanente opleiding van de compliance-
officers 

3 

Doelstelling(en) 

è Wat is de laatste stand van zaken m.b.t. 
de regelgeving en wat moeten we nog 
verwachten? 

è Wat zijn duurzaamheidsvoorkeuren en 
hoe deze integreren in de ontwikkeling en 
distributie van financiële producten?  

è Wat is de praktische impact van de 
Taxonomie, SFDR, ESG MiFD/IDD -
verordeningen op de documentatie? 

è Wat is de impact van de RTS level 2 en 
gedelegeerde verordeningen?  
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Samenvatting van de inhoud 

De laatste ontwikkelingen in het Belgische en 
Europese regelgevende kader: op  welke 
elementen moet extra gelet worden? 

Uitwisseling van ervaring: Hoe gaan we met de 
uitdagingen om die we tegenkomen bij het 
implementeren van de nieuwe verplichtingen op het 
gebied van duurzame financiering? 

De duurzaamheidsvoorkeuren van de klant bepalen 

De praktische impact van de Taxonomie, SFDR en ESG 
MiFID/IDD regelgeving op uw documentatie 

Het belang van de beschikbaarheid en de kwaliteit van 
ESG-gegevens 

Vorm ☐ Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) 

Lesmateriaal ☐ Syllabussen 

Inhoud van de opleiding 

Gelieve, in punt 3 van de mededeling 
FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het 
nummer van het(de) thema(‘s) te 
identificeren dat(die) tijdens de opleiding 
aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te 
vermelden in de daartoe voorziene ruimte 
aan de rechterkant van deze tabel. 

Voor elke opleidingsinhoud met betrekking 
tot punt C van voornoemde mededeling, 
dienen het thema alsook het verband met 
en het belang voor de complianceofficers 
te worden vermeld in de daartoe voorziene 
ruimte aan de rechterkant van deze tabel. 

2 (B) 

2(A) 

Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep  

Filip Weynants, Partner, KPMG 

Michiel Dobbelaere, Senior Manager, KPMG 
Walter Jacob, Senior Counsel, KPMG Law 
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