
2/5 / FSMA_2018_05-1 dd. 8/05/2018 

/ FSMA 

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie 

Erkende opleidingsinstelling ABILWAYS Belgium (voorheen “IFE”) 

Onderwerp/titel van de opleiding Juridisch nieuws over kredit 

Publiek/doelgroep 

− Personeel van juridische afdelingen
− Werknemers met verantwoordelijkheden op

het gebied van marketing en
productontwikkeling in de markten voor
bedrijfs-, hypotheek- en consumentenkrediet

− Werknemers van financiële instellingen die
hun kennis op dit gebied wensen te
actualiseren

− Notarissen, advocaten en adviseurs 
gespecialiseerd in krediet

− Nalevingsfunctionarissen, Compliance Officers
− Directeuren van kredietinstellingen

Planning: 

 Datum(s) 

Begin- en eindu(u)r(en) 

Duur 

Plaats(en) 

30 NOVEMBER 2021 

8u40 – 16u20 

6u 

Antwerpen 

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

6 punten 

Doelstelling(en) 

• Maak de balans op van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van
kredietovereenkomsten.

• De laatste ontwikkelingen op het gebied van
regelgeving en jurisprudentie op het gebied
van kredietverlening onder de knie te krijgen.
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• Overwin de juridische moeilijkheden die zich 
hebben voorgedaan en in de toekomst zullen 
voordoen. 

• Bouw uw strategie uit op basis van de kansen 
die u krijgt 

• Uw kredietpraktijken, -processen en -
contracten aanpassen aan de laatste 
economische, wetgevende en jurisprudentiële 
ontwikkelingen 

• Financieringsoplossingen ontwikkelen die 
voldoen aan de verwachtingen van bedrijven 
en kredietverstrekkers 

• Identificeren en verminderen van het risico van 
aansprakelijkheid in verband met het afsluiten 
van en tijdens hypothecaire, consumenten- en 
MKB-kredietovereenkomsten. 

• Onderzoek de duurzaamheidseisen die op u 
van toepassing zijn. 

• Bepaal onder welke voorwaarden u nu een 
herziening van de kredietovereenkomst kunt 
toestaan 

• Verbeter uw technieken voor het herkennen 
van fraude, witwassen, phishing en andere 
oplichting 

• Beste praktijken toepassen om te anticiperen 
op dubieuze vorderingen en insolventie van 
kredietnemers 

• Integreer ontwikkelingen in krediet- en 
borgtochtverzekeringen in uw strategie 
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Samenvatting van de inhoud 

Nieuws over bedrijfsleningen 

Krediet in een groen jasje: van trending naar 
duurzaam? 

De verbanden tussen de aansprakelijkheid van 
kredietverleners en de klimatologische, ecologische, 
ongelijkheids- en democratische ontregelingen 

Wat zijn de financiële gevolgen van vrijwillige en 
gedwongen beëindiging van kredietovereenkomsten 
(hypothecair krediet, consumentenkrediet en MKB-
krediet)? 

Bestrijding van fraude en het witwassen van geld op 
het gebied van krediet 

Krediet & Insolventie 

Evaluatie zekerheden van het leverancierskrediet 

 

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 

A            2             a 
A            2             c 
A            7              
A            11            
A            16            
B             4              
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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. 

B             8              
B             11     
 
  
    

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

 

 

Anne-Mie Ooghe 
Director Corporate Banking Febelfin 

Sofie Heremans 
Banking & Finance Partner Fieldfisher 

Ludo Cornelis 
Senior Partner Eubelius 

Laura Maes 
PhD Researcher (BOF) at Ghent University and 
Financial Law Institute 

Piet De Vreese & Oscar Canario da Cunha 
Managing Directors Pideeco 

Oliver Stevens 
Partner Commercial Litigation - Insolvency & 
Restructuring Stibbe 

Paul Becue 
Invisible financing 
Auteur/docent/interim management 
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