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BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie 

Erkende opleidingsinstelling AEDBF/EVBFR-Belgium 

Onderwerp/titel van de opleiding 

Cyclus De 4 Jaargetijden van AEDBF/EVBFR-Belgium 
editie 2021-2022:  

1° Herfstsessie op 14 oktober 2021: Recente 
ontwikkelingen in financieel strafrecht  

2° Wintersessie op 16 december 2021: The new 
crowdfunding regime 

3° Lentesessie op 10 maart 2022: New EU 
requirements for cross-border distribution of funds  

4° Zomersessie op 9 juni 2022: Class actions & private 
enforcement in the financial sector  

Publiek/doelgroep 

Advocaten, bedrijfsjuristen, compliance officers, 
(operational) risk managers van financiële instellingen 
(kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, 
vennootschappen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies, beheervennootschappen van ICB’s,  
verzekeringsondernemingen) en (genoteerde) 
bedrijven, auditors, toezichthouders,... 

Planning: 

Datum(s) 

Begin- en eindu(u)r(en 

Duur 

Plaats(en) 

 

14/10/2021, 16/12/2021, 10/03/2022, 09/06/2022  

Telkens van 12:30 – 14:00 

Telkens 1,5 uur = totaal 6 uur 

The Dominican (Leopoldstraat te 1000 Brussel) of per 
videoconferentie 

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

4 x 1.5  = totaal 6 punten  
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Doelstelling(en) 

1° Herfstsessie 14 oktober 2021: Recente 
ontwikkelingen in financieel strafrecht  

Kennis verwerven over de recentste juridische en 
reglementaire ontwikkelingen inzake EU 
witwaswetgeving, bijzondere mechanismen, 
repatriëringen.  

2° Wintersessie 16 december 2021: The new 
crowdfunding regime  

Kennis verwerven over de Europese en Belgische 
nieuwe regels inzake crowdfunding.  

3° Lentesessie 10 maart 2022: New EU requirements 
for cross-border distribution of funds  

Kennis verwerven over de Europese en Belgische 
nieuwe regels inzake de marketing en distributie van 
beleggingsfondsen in een cross-border context.  

4° Zomersessie 9 juni 2022: New rules on class 
actions & private enforcement in the financial sector 

Kennis verwerven over de nieuwe Europese regels 
inzake class actions en de private handhaving van 
gedragsregels in de financiële sector.  

Samenvatting van de inhoud 

1° Herfstsessie 14 oktober 2021: Recente 
ontwikkelingen in financieel strafrecht 

Tijdens deze sessie worden een aantal recente 
ontwikkelingen in het financieel strafrecht onder de 
loep genomen: de recente strafbaarstelling van 
bijzondere mechanismen, de ontwerpen van Europese 
wetgeving inzake witwassen van gelden, de recente 
NBB circulaire over bijzondere mechanismen.  

2° Wintersessie 16 december 2021: The new EU 
crowdfunding regime  

Tijdens deze sessie wordt de nieuwe EU Verordening 
inzake crowdfunding (EU) 2020/1503 onder de loep 
genomen, zowel de nieuwe verwachtingen vanwege 
de regulator en als de uitdagingen en opportuniteiten 
gezien door een praktijkjurist.   
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3° Lentesessie 10 maart 2022: New EU requirements 
for cross-border distribution of funds  

Tijdens deze sessie wordt de nieuwe EU richtlijn (EU) 
2019/1160 onder de loep genomen. Deze richtlijn 
wijzigt ondermeer het UCITS en AIFM framework; de 
nieuwe regels beogen meer transparantie op vlak van 
de juridische en administratieve vereisten opgelegd 
door de overheid en de kosten verschuldigd aan de 
nationale autoriteiten; verzekeren van meer 
consistentie in de berekeningsmethode voor die 
kosten; introduceren van een geharmoniseerde 
definitie van pre-marketing.  

4° Zomersessie 9 juni 2022: New rules on class 
actions & private enforcement in the financial sector  

Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op de EU 
richtlijn van 25 november 2020 inzake class actions en 
de omzetting ervan in Belgisch recht. In welke mate 
draagt dit bij tot een effectieve private handhaving 
van gedragsregels in de financiële sector ? 

Vorm 

x Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) 

 ☐ Opleiding op afstand  

Indien de bevoegde overheden klassikale opleidingen 
te sterk bemoeilijken, zulle de sessie per video-
conferentie worden georganiseerd. 

Lesmateriaal 

☐ Syllabussen 

x 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 

1° Herfstsessie 14 oktober 2021: Recente 
ontwikkelingen in financieel strafrecht 

A7 en B4 De waakzaamheidsplicht ten aanzien van het 
cliënteel, de voorkoming van het gebruik van het 
financieel stelsel voor witwassen van geld en 
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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. 

terrorismefinanciering  

A8 en B5 Het fiscaal preventiebeleid, inclusief de 
preventie van bijzondere mechanismen  

A21 en B17 De circulaire van de NBB inzake 
repatriëringen 

2° Wintersessie 16 december 2021: The new EU 
crowdfunding regime 

A2 De gedragsregels inzake de markten en transacties 
in financiële instrumenten, inzonderheid de 
gedragsregels inzake de verstrekking van 
beleggingsdiensten  

A13 De regels inzake reclame 

3° Lentesessie 10 maart 2022: New EU requirements 
for cross-border distribution of funds  

A3 Gedragsregels inzake het beheer van instellingen 
voor collectieve beleggingen 

A4 Gedragsregels inzake het beheer van de 
alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen 

A13 De regels inzake reclame  

4° Zomersessie 10 juni 2022: New rules on class 
actions & private enforcement in the financial sector 

 A2 De gedragsregels inzake de markten en transacties 
in financiële instrumenten, inzonderheid de 
gedragsregels inzake de verstrekking van 
beleggingsdiensten  

 

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

1° Herfstsessie 14 oktober 2021: Recente 
ontwikkelingen in financieel strafrecht 

- Filiep DERUYCK, Advocaat Antaxius, Professor 
Strafrecht VUB  

- Sabrina SCARNA, Avocat Tetra Law  

- André-Pierre ANDRE-DUMONT, Avocat Buyle Legal, 
Professeur UCL 
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2° Wintersessie 16 december 2021: The new EU 
crowdfunding regime 

- Antoine GREINDL, FSMA 
- Charles-Albert de RADZITZKY, CEO Spreds 
- Benoît FERON, Advocaat – Deloitte Legal 

3° Lentesessie 10 maart 2022: New EU requirements 
for cross-border distribution of funds  

- Sarah DE DIJN, Knowledge Lawyer Allen & Overy  
- Lieselot THIBAUT, Juridisch adviseur KBC Asset 
Management 
- Benoît FRIN, Head of Estate Planning – BNP Paribas 
Fortis 

4° Zomersessie 10 juni 2022: New rules on class 
actions & private enforcement in the financial sector 

- Veerle COLAERT, Prof Financieel Recht – KU Leuven  

 

 


