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BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie 

Erkende opleidingsinstelling ABILWAYS Belgium (voorheen “IFE”) 

Onderwerp/titel van de opleiding 
Aanvullende pensioenen 

Publiek/doelgroep 

− HR-directors 

− Personeelsmanagers 

− Verloning en voordelen managers 

− Advocaten en juristen  

− Compliance officers 

− Fiscale specialisten 

− Actuarissen 

− Product managers 

− Account managers 

− Vermogensbeheerders 

− Risicobeheerders 

− Verzekeraars en beheerders van 

levensverzekeringsproducten 

− Verzekeringsadviseurs 

Planning: 

 Datum(s) 

Begin- en eindu(u)r(en) 

Duur 

Plaats(en) 

 

Vrijdag 29 oktober 2021 

8u40 – 16u45  

6u 

Antwerpen  

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

6 punten 

Doelstelling(en) 

• Inzicht in de nieuwste vraagstukken op het 
gebied van aanvullende pensioenen 

• Alle juridische, actuariële en technische 
aspecten van pensioenen beheersen  

• Zorg ervoor dat uw praktijken voldoen aan de 
voorschriften 

• Ontwikkel uw strategieën op basis van de 
verstrekte adviezen 
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Samenvatting van de inhoud 

Wat is er nieuw voor het (wettelijk) pensioen? 

Collectieve verzekeringen: Financiering van 
pensioenplannen (tak 21 < > tak 23) ?  

Hoe kan ik mijn pensioenregeling geldig 
wijzigen?  

Hoe kan ik mijn pensioenregeling geldig 
wijzigen?  

Hoe kunnen pensioenspecialisten nog 
(beter/minder goed) aan pensioenplanning 
doen? 

Hoe kunnen pensioenspecialisten nog 
(beter/minder goed) aan pensioenplanning 
doen? 
De uitdagingen van outsourcing, fusies en 
overnames of voor de aanvullende pensioenen 

Nieuws over aanvullende pensioenen 

Vorm 
☒Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) 

☐ Opleiding op afstand 

Lesmateriaal 

☐ Syllabussen 

☒Slides 

☐ Boeken 

☐ Documenten 

☐ Andere (te verduidelijken): 

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, 

A2a 

A6 

A10 

A18 

B2 

B3 

B7 

B14 

C 
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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. 

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

Henk Becquaert  
Voorzitter Comité Aanvullende Pensioenen 
Lid van het Directiecomité, FSMA 
 
Marc Nijs 
Senior Adviseur Personeelsbeloningen, Aon België 
 
Elise Laeremans 
Advocaat-vennoot – Younity 
Pensioenspecialist 
 

Are-Ching Man 
Expert juridique Legal & Tax Life AXA BELGIUM 
 
Dominique Beckers  
Visiting professor at KU Leuven, Faculty of Economics 
& Business (Actuarial Mathematics for Pensions) 
Member of LRisk 
 
Jurgen De Vreese 
Lawyer (Counsel) Lydian Employment, Benefits & 
Pensions 
President of the Belgian Pension Lawyers Association 
Vrije Universiteit Brussel 

Christian Bayart 
Partner - Allen & Overy LLP - Werkgelegenheid & 
Voordelen 
Hoofd van het Belgische Employment & Benefits team 
 
Ann Verlinden 
Secretaris-generaal PensioPlus  
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