BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling

AEDBF/EVBFR-Belgium
Cyclus De 4 Jaargetijden van AEDBF/EVBFR-Belgium
editie 2019-2020:
1° Herfstsessie op 17 oktober 2019: The EU Blocking
Statute, legal uncertainty for financial institutions
2° Wintersessie op 12 december 2019: Wijzigngen
ingevoerd door de Europese Prospectus verordening

Onderwerp/titel van de opleiding

3° Lentesessie op 26 maart 2020: Ongeoorloofde
marktpraktijken en onrechtmatige bedingen in
professionele relaties
4° Zomersessie op 11 juni 2020: Het nieuwe
bewijsrecht en digitale handtekeningen

Publiek/doelgroep

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

Planning:

17/10/2019, 12/12/2019, 26/03/2020, 11/06/2020
Datum(s) Telkens van 12:00 – 14:00
Begin- en eindu(u)r(en)

Telkens 2 uur = totaal 8 uur

Duur
Plaats(en)

The Dominican Hotel, Leopoldstraat 9 te 1000 BXL

Aantal opleidingsuren (-punten) die in
aanmerking komen in het kader van de
4 x 1.5 = totaal 6 punten voor de volledige cyclus
permanente opleiding van de complianceofficers

AEDBF/EVBFR-Belgium iVZW / iASBL,
Avenue de Tervueren 268A, 1150 Brussels
Ondernemingsnr. / N° d’entreprise: 0445.147.945
info@aedbf.be

1° Herfstsessie 17 oktober 2019: The EU Blocking
Statute, legal uncertainty for financial institutions
Kennis verwerven over de recentste juridische en
reglementaire ontwikkelingen inzake financiële
embargo’s ten gevolge van ondermeer de Europese
anti-blokkeringsverordening.
2° Wintersessie 12 december 2019: Wijzigngen
ingevoerd door de Europese Prospectus verordening
Kennis verwerven over de Europese en Belgische
nieuwe regels inzake prospectussen ingevoerd door
de Europese Prospectusverordening.

Doelstelling(en)

3° Lentesessie 26 maart 2020: Ongeoorloofde
marktpraktijken en onrechtmatige bedingen in
professionele relaties
Kennis verwerven over de nieuwe regels inzake
mededinging (nieuwe verbod van misbruik van
economische afhankelijkheid), onrechtmatige
bedingen en oneerlijke marktpraktijken.
4° Zomersessie 11 juni 2020: Het nieuwe bewijsrecht
en digitale handtekeningen
Kennis verwerven over de nieuwe regels inzake het
bewijsrecht (ingevoerd door het nieuwe boek VIII van
het Burgerlijk wetboek) met bijzondere focus op de
nieuwe regels inzake de geldigheid van digitale
handtekeningen en bescherming van de cliënt van
financiële dienstverleners.
1° Herfstsessie 17 oktober 2019: The EU Blocking
Statute, legal uncertainty for financial institutions

Samenvatting van de inhoud

Timing en wijze van omzetting van de Europese antiblokkeringsverordening in het Belgisch recht. Hoe
kunnen financiële instellingen de bepalingen van deze
anti-blokkeringsverordening verzoenen met
conflicterende regels opgelegd door de andere
overheden.
2° Wintersessie 12 december 2019: Wijzigngen
ingevoerd door de Europese Prospectus verordening
De meeste bepalingen van de Europese
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Prospectusverordening (EU) 2017/1129 werden van
toepassing op 21 juli 2019. Deze wettekst voert
ondermeer nieuwe regels in inzake: thresholds voor
de toepassingsscope; de prospectus summary met
ondermeer striktere regles inzake key informatie over
de uitgever en garant, betere informatie inzake de key
risico’s; de nieuwe informatienota; nieuwe regels
inzake de openbaarmaking van het prospectus,
nieuwe bevoegdheden van de toezichthouders.
3° Lentesessie 26 maart 2020: Ongeoorloofde
marktpraktijken en onrechtmatige bedingen in
professionele relaties
Toelichting van de wet van 3 april 2019, waarin drie
apsecten aan bod komen: (1) nieuw verbod in het
mededingingsrecht van misbruik van economische
afhankelijkheid, (2) onrechtmatige contractuele
bedingen en (3) nieuwe regels inzake verboden
reclame praktijken vb. msileidende reclame.
Inzake de onrechtmatige contractuele bedingen, gaat
ondermeer de aandacht uit naar de scope van de
nieuwe wet, en meer bepaald naar de uitsluiting voor
financiële contracten. Een hele reeks contracten
afgesloten door financiele instellingen vallen buiten
de uitzondering, zo ondermeer outsourcing
contracten.
4° Zomersessie 11 juni 2020: Het nieuwe bewijsrecht
en digitale handtekeningen
Het nieuwe boek 8 van het Burgerlijk wetboek dat in
werking treedt op 1 november 2020, voert een
modernisering door van het bewijsrecht. In deze
sessie focussen we in het bijzonder op de nieuwe
mogelijkheden en vereisten voor het sluiten van
financiële contracten door middel van digitale
handtekeningen en hoe deze nieuwe regels tegemoet
komen aan vereisten inzake bescherming van de cliënt
(zoals vb. IT-security en privacy).
x Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)
Vorm
☐ Opleiding op afstand

Lesmateriaal

☐ Syllabussen
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x Slides
☐ Boeken
☐ Documenten
☐ Andere (te verduidelijken):
1° Herfstsessie 17 oktober 2019: The EU Blocking
Statute, legal uncertainty for financial institutions
A7 en B4 Waakzaamheidsplicht tav het cliënteel, de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor witwassen van geld en terrorismefinanciering
A19 en B15 De naleving van specifieke embargo’s
A20 en B16 De buitenlandse wetgeving met een
impact op de compliancedomeinen (zoals FATCA)
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° Wintersessie 12 december 2019: Wijzigngen
ingevoerd door de Europese Prospectusverordening
A2 De gedragsregels inzake de markten en transacties
in financiële instrumenten, inzonderheid de
gedragsregels inzake de verstrekking van
beleggingsdiensten (zoals de verplichte
informatieverstrekking aan clïënten, PARP)
A13 De regles inzake reclame, in het bijzonder mbt
openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten
B2 AssurMiFID-gedragsregels (verplichte
informatieverstrekking aan cliënten, PARP)
B7 Bepalingen over de bescherming van de
verzekeringsnemer, de informatieverstrekking aan de
cliënt en reclame
3° Lentesessie 26 maart 2020: Ongeoorloofde
marktpraktijken en onrechtmatige bedingen in
professionele relaties
A2 De gedragsregels inzake de markten en transcties
in financiële instrumenten, inzonderheid de regels
met het oog op loyale, billijke en professionele
behandeling van de betrokken partijen
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A13 De regels inzake reclame
A16 en B11 Boek VI WER over de marktpraktijken en
de consumentenbescherming
B7 Bepalingen over de bescherming van de
verzekeringsnemer, de informatieverstrekking aan de
cliënt en reclame
4° Zomersessie 11 juni 2020: Het nieuwe bewijsrecht
en digitale handtekeningen
FinTech:
Nieuwe
vereisten
inzake
digitale
handtekening, ter bescherming van de cliënt, in het
bijzonder de consument, bij het contracteren met
financiële
instellingen
(betalingsdienten,
(consumentenen
hypothecaire)
kredieten,
beleggingsdiensten, verzekeringsdiensten).
1° Herfstsessie 17 oktober 2019: The EU Blocking
Statute, legal uncertianty for financial institutions
- Liesbeth TRUYENS, Managing associate Dispute
resolution (Linklaters)
- Emile RUMMENS, Expert risk manager Trade Finance
(KBC Group)
- Wilfried KUPERS, Bedrijfsjurist KBC
2° Wintersessie 12 december 2019: Wijzigngen
ingevoerd door de Europese Prospectusverordening
- Thierry LHOEST et Melanie DE ROOCK (FSMA)
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep

- Tom VAN DYCK en Wim DEDECKER, Advocaten
(Liedekerke)
- Benoît FERON, Advocaat (Laga)
3° Lentesessie 26 maart 2020: Ongeoorloofde
marktpraktijken en onrechtmatige bedingen in
professionele relaties
- Evelyne TERRYN, Professor KUL Institute for
consumers, competition & market
- Veerle COLAERT, Professor Financieel Recht KUL
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4° Zomersessie 11 juni 2020: Het nieuwe bewijsrecht
en digitale handtekeningen
- Janice DERVAUX, Legal Manager - Legal Digital
Banking (BNP Paribas Fortis)
- Benoît ALLEMEERSCH, Professor Gerechtelijk recht
(KUL)
- André-Pierre ANDRE-DUMONT, Professeur UCL et
avocat (BuyleLegal)
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