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Erkende opleidingsinstelling

AEDBF/EVBFR-Belgium

Onderwerp/titel van de opleiding

Conferentie ‘De impact van het nieuwe
vennootschapsrecht op de governance van financiële
instellingen en op financiële transacties’
Voormiddag: Governance van financiële instellingen
Advocaten, bedrijfsjuristen, compliance officers van
financiële instellingen (kredietinstellingen,
beleggingsondernemingen, vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies,
beheervennootschappen van ICB’s,
verzekeringsondernemingen) en (genoteerde)
bedrijven, auditors, toezichthouders,...

Publiek/doelgroep

24 oktober 2019

Planning:
Datum(s)

Voormiddag van 09:00 – 12:30

Begin- en eindu(u)r(en) 4 uren
Duur

Auditorium van de Nationale Bank van België –
Plaats(en) Warmoesberg 61 te 1000 Brussel
Aantal opleidingsuren (-punten) die in
aanmerking komen in het kader van de 4 punten voor het voormiddag programma van deze
permanente opleiding van de compliance- conferentie
officers

Doelstelling(en)

Samenvatting van de inhoud

Kennis vergaren over de wijzigingen aangebracht door
het nieuwe vennootschapsrecht op de governance
van financiële instellingen.
De financiële instellingen waarvan de nieuwe
governance regels geïntroduceerd door het nieuwe
vennootschapsrecht, onder de loep worden genomen
zijn kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen,
beleggingsondernemingen, beheervennootschappen
van ICBs (UCITs en AICBs).
Bijzondere aandacht gaat uit naar de nieuwe vormen
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van het bestuursorgaan en interacties met andere
organen, het statuut van de bestuurders en
onafhankelijke bestuurders, belangenconflicten
regeling en de werking van de comités.
Aftoetsing van de nieuwe regels ingevoerd door het
WVV tegen de bijzondere sectorale wetgeving.
x Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)
Vorm
☐ Opleiding op afstand
☐ Syllabussen
x Slides
x Verslagboek met gedetailleerde analyse van de
sprekers

Lesmateriaal

☐ Documenten
☐ Andere (te verduidelijken):
A1. Het wettelijke en reglementaire kader dat de
compliance functie beheerst en de daarmee
samenhangende opdrachten

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.

A6. De bepalingen over de organisatorische vereisten
en het deugdelijk bestuur bij gereglementeerde
ondernemingen
A9. De wettelijke regels in verband met de
onverenigbaarheid van mandaten

B1. Het wettelijke en reglementaire kader dat de
compliance functie beheerst en de daarmee
Voor
elke
opleidingsinhoud
met samenhangende opdrachten
betrekking tot punt C van voornoemde
mededeling, dienen het thema alsook het B3. De bepalingen over de organisatorische vereisten
verband met en het belang voor de en
het
deugdelijk
bestuur
bij
de
complianceofficers te worden vermeld in verzekeringsondernemingen
de daartoe voorziene ruimte aan de
B6. De wettelijke regels in verband met de
rechterkant van deze tabel.
onverenigbaarheid van mandaten
B9. De beginselen inzake behoorlijk beloningsbeleid
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Jean Cattaruzza, Lid van het Coördinatiecomité BFF
David Szafran, advocaat Eubelius
Sylvia Kierszenbaum, advocaat Allen&Overy
Niels De Waele, advocaat Allen&Overy
Vanessa Marquette, advocaat Simont Braun
Sophie Delwaide, advocaat Delwaide Advocaten
Marieke Wyckaert, Hoogleraar KUL en advocaat
Eubelius

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

Tom Boedts, general Counsel & Director Regulatory
Affairs Febelfin
Catherine Houssa, Independent Board member of
Crelan
Christine Van Rijsseghem, Chief Risk Officer of KBC
Group
Herman Daems, Chairman of the Board of BNP Paribas
Fortis
Jan Cerfontaine, Former Chairman of the Board of
Directors Argenta
Jo Swyngedouw, Deputy-Director, Head of Financial
Stability, AML Supervision and Proudential Policy of
the NBB
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