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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 2020-2021:

1° Herfstsessie op 10 november 2020: Outsourcing
and Cloud security

2° Wintersessie op 17 december 2020: Shareholders’
rights directive

3° Lentesessie op 25 maart 2021: De verzekeraar
geconfronteerd met digitale innovatie

4° Zomersessie op 10 juni 2021:
Gegevensbescherming, dire jaar na GDPR

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)

10/11/2020, 17/12/2020, 25/03/2021, 10/06/2021

Telkens van 12:30 – 14:00

Telkens 1,5 uur = totaal 6 uur

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 10 november 2020: Outsourcing and
Cloud security

Kennis verwerven over de recentste juridische en
reglementaire ontwikkelingen inzake outsourcing en
cloud computing.

2° Wintersessie 17 december 2020: Shareholders’
Rights Directive Wijzigngen

Kennis verwerven over de Europese en Belgische
nieuwe regels inzake rechten van aandeelhouders van
vennootschappen ingevoerd door de SRD II.

3° Lentesessie 25 maart 2021:  De verzekeraar
geconfronteerd met digitale innovatie

Kennis verwerven over de invloed van de digitale
revolutie op de verzekeringsbusiness met focus op
impact op informatieverplichtingen aan klanten,
(digitale) contractvorming, nieuwe
aansprakelijkheidsvraagstukken.

4° Zomersessie 10 juni 2021:  Gegevensbescherming
drie jaar na GDPR

Opmaak van balans van drie jaar nieuwe regels inzake
gegevensbescherming, ingevoerd door GDPR met
focus impact op de financiële sector.

Samenvatting van de inhoud

1° Herfstsessie 10 november 2020: Outsourcing and
Cloud security

NBB circulaire inzake outsourcing en cloud security;
interne organisatie en controlemaatregelen bij
financiële instellingen; aandachtspunten bij
contracten met externe leveranciers van cloud
diensten aan financiële instellingen

2° Wintersessie 17 december 2020: Shareholders’
Rights Directive Wijzigngen

Kennis verwerven over de Europese en Belgische
nieuwe regels inzake rechten van aandeelhouders van
vennootschappen ingevoerd door de SRD II.

Deze wettekst voert een reeks nieuwe wettelijke
verplichtingen in voor emittenten en financiële
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tussenpersonen die relevant zijn voor compliance, in
de mate dat deze verplichtingen een correcte
behandeling en transparante info bevorderen ten
aanzien van aandeelhouders: vb. de plicht tot
identificatie van aandeelhouders, de plicht tot het
doorgeven van informatie over de emittent.

Er wordt tevens een verregaande nieuwe
transparantieplicht voor institutionele beleggers en
asset managers ingevoerd die zich vertaalt in een
verplichte engagement policy (die moet bepalen hoe
de aandeelhoudersbelangen worden geïntegreerd in
hun beleggingsbeleid, hoe ze belangenconflicten
zullen beheren, hoe ze de vennootschappen waarin ze
belangen aanhouden zullen monitoren, hoe ze
stemrechten zullen uitoefenen etc.).

Verder moeten zogenaamde proxy-advisors,
gedragscodes aannemen (met het oog op beheer van
belangenconflicten) en een jaarlijks rapport
publiceren over hun financiële research, advies en
stemaanbevelingen. Zij dienen ook een
belangenconflicten beleid op te stellen.

De SRD II beoogt tevens de invloed van
aandeelhouders te versterken op de remuneratie van
bestuurders en de uitvoerende directie, via de
verplichte voorlegging op de algemene vergadering
van een remuneratierapport en een nieuw
afzonderlijk document waarin het belongingsbeleid
wordt uiteengezet.

Tot slot wordt een hele nieuwe en gedetailleerde
regeling ingevoerd inzake transacties tussen
verbonden partijen, in essentie een regeling ter
beheer van belangenconflicten op niveau van de raad
van bestuur.

3° Lentesessie 25 maart 2021:  De verzekeraar
geconfronteerd met digitale innovatie

Kennis verwerven over de invloed van de digitale
revolutie op de verzekeringsbusiness met focus op
impact op informatieverplichtingen aan klanten,
contractvorming, nieuwe
aansprakelijkheidsvraagstukken.

4° Zomersessie 10 juni 2021:  Gegevensbescherming
drie jaar na GDPR
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Opmaak van balans van drie jaar nieuwe regels inzake
gegevensbescherming, ingevoerd door GDPR met
focus impact op de financiële sector.

Vorm
☐ Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)

x Opleiding op afstand

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
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.

1° Herfstsessie 10 november 2020: Outsourcing and
Cloud security

A6 De bepalingen inzake de organisatorische vereisten
en het deugdelijk bestuur bij de gereglementeerde
ondernemingen

B3 De bepalingen over de organisatorische vreisten en
het deugdelijk bestuur bij de
verzekeringsondernemingen

2° Wintersessie 17 december 2020: Shareholders’
Rights Directive

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), en de
regels met het oog op loyale, billijke en professionele
behandeling van betrokken partijen

A3 Gedragsregels inzake het beheer van instellingen
voor collective belggingen

A4 Gedragsregels inzake het beheer van de alternative
instellingen voor collective beleggingen

A6 Organisatorische vereisten en deugdelijk bestuur
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bij gereglementeerde ondernemingen (deugdelijk
bestuur, preventie belangenconflicten, beginselen van
behoorlijk belongingsbeleid,)

3° Lentesessie 25 maart 2021:  De verzekeraar
geconfronteerd met digitale innovatie

A2 De gedragsregels inzake de markten en transcties
in financiële instrumenten, inzonderheid de
gedragsregels inzake de verstrekking van
belegginsgdiensten

A13 De regels inzake reclame

B7 Bepalingen over de bescherming van de
verzekeringsnemer, de informatieverstrekking aan de
cliënt en reclame

4° Zomersessie 10 juni 2021:  Gegevensbescherming
drie jaar na GDPR

A14 De privacywetgeving

B12 De privacywetgeving

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

1° Herfstsessie 10 november 2020: Outsourcing and
Cloud security

- Thomas PLOMTEUX, Head of IT supervision,
inspections & policy - NBB

- Thomas DERVAL, Counsel – Simont Braun

- Inez DE MEULENEERE, Compliance Officer - Degroof
Petercam

2° Wintersessie 17 december 2020: Shareholders’
Rights Directive

- Thierry L’HOMME, Senior Counsel - Linklaters

- Emmanuel LEROUX, Senior Director - Deloitte Legal

- Benoît FERON, Advocaat – Deloitte Legal

3° Lentesessie 25 maart 2021:  De verzekeraar
geconfronteerd met digitale innovatie

- Anthony CORNETTE, Legal advisor – AG Insurance
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- Gunter UYTTERHOEVEN, Chief Marketing Officer -
AXA

- Benoît FRIN, Head of Estate Planning – BNP Paribas
Fortis

4° Zomersessie 10 juni 2021:  Gegevensbescherming
drie jaar na GDPR

- David STEVENS, Voorzitter
Gegevensbeschermingsautoriteit

- Dimitri DEVLAMMINCK, Head of the Center of
Excellence for Data Governance – BNP Paribas Fortis

- Veerle COLAERT, Prof Financieel Recht – KU Leuven



HERFST | AUTOMNE
10|11|2020

Outsourcing – 
Cloud security

> Thomas Plomteux, 
Head of IT supervision, 
inspections & policy - 
NBB

> Thomas Derval, 
 Counsel –
 Simont Braun

Debat onder leiding van 
Inez De Meuleneere, 
Voorzitter 
AEDBF/EVBFR-Belgium

HIVER | WINTER
17|12|2020

Shareholders’ rights 
directive 

> Thierry L’Homme, 
 Senior Counsel - 

Linklaters
> Emmanuel Leroux, 
 Senior Director - 
 Deloitte Legal
hierry Lh

oest, Directeur Contrrke

Débat mené par 
Benoît Feron, 
Administrateur 
AEDBF/EVBFR-Belgium

LENTE | PRINTEMPS
25|03|2021

L’assureur face à 
l’innovation digitale
De verzekeraar 
geconfronteerd met de 
digitale innovatie 

> Anthony Cornette, 
 juriste – AG Insurance
> Gunter Uytterhoeven, 

Chief Marketing Officer - 
AXA

 Vane

dekerke
Débat mené par 
Benoît Frin, 
Administrateur 
AEDBF/EVBFR-Belgium

ÉTÉ | ZOMER 
10|06|2021

Gegevensbescherming, 
drie jaar na GDPR
La protection 
des données, trois ans 
après GDPR

> David Stevens, 
 Voorzitter 

Gegevensbeschermings- 
autoriteit

> Dimitri Devlamminck, 
Head of the Center of 
Excellence for Data 
Governance – 

 BNP Paribas Fortis

Debat onder leiding van 
Veerle Colaert, 
Bestuurder 
AEDBF/EVBFR-Belgium

Les Quatre Saisons | De Vier Jaargetijden
Édition 2020-2021  Editie

Les Quatre Saisons, le cycle de déjeuners - causeries 
trimestriels consacré à divers thèmes de droit bancaire 

et financier, en est à sa vingt-quatrième édition. 
Le concept reste inchangé : après une introduction sur 

le thème du jour par plusieurs orateurs, 
un dialogue actif avec le public est organisé par le 

président de séance.
Les sessions de ce cycle de conférences 

se tiendront par vidéo-conférence. 

De Vier Jaargetijden, de cyclus van trimestriële 
lunchdebatten over actuele thema’s van bank- en 
financieel recht, is aan zijn vierentwintigste editie toe.  
Het concept blijft ongewijzigd : na inleidende 
uiteenzettingen door diverse sprekers, organiseert de 
voorzitter een actieve dialoog met het publiek. 
De sessies van deze cyclus zullen per webinar 
worden gehouden. 

INFO PRATIQUE PRAKTISCHE INFO
l l l l l l l l l l l l l l l l



INSCRIPTION I INSCHRIJVING

Inscription uniquement via le formulaire électronique que 
vous trouverez sur www.aedbf.be 
Inschrijving kan enkel via het elektronisch formulier dat u 
vindt op www.aedbf.be

DROIT D’INSCRIPTION I INSCHRIJVINGSPRIJS

300 € membres AEDBF-Belgium - 380 € non-membres.
Sont inclus dans ce prix : la participation à la vidéo-
conférence et les slides des présentations. 
L’inscription se fait uniquement pour le cycle complet.
Les inscrits peuvent cependant se faire remplacer pour
les sessions individuelles.

300 € leden EVBFR-Belgium - 380 € niet-leden.
Zijn inbegrepen in deze prijs : deelname aan het webinar en 
de slides van de presentaties. 
Inschrijven is enkel mogelijk voor de volledige cyclus. 
Deelnemers kunnen zich echter voor een individuele sessie 
laten vervangen.

FORMATION PERMANENTE I 
PERMANENTE VORMING

Une demande de reconnaissance du programme a été 
introduite auprès de l’OBFG (pour les avocats), de l’IJE 
(pour les juristes d’entreprise) et de la FSMA et BNB (pour 
les compliance officers).

Aanvraag tot erkenning van dit programma werd ingediend 
bij de OVB (voor advocaten), het IBJ (voor bedrijfsjuristen) 
en de FSMA en NBB (voor compliance officers).

LIEU ET HEURE I PLAATS EN UUR

Alle sessies van deze cyclus worden per webinar 
georganiseerd. Indien de voorwaarden voor het 
organiseren van conferenties het toelaten, zal mogelijks 
ook worden aangeboden om één of meer infosessies in 
de conferentiezaal bij te wonen. In voorkomend geval 
zullen de deelnemers worden gecontacteerd om hun 
voorkeurformule aan te geven.   

Toutes les sessions de ce cycle se tiendront par vidéo-
conférence. Pour autant que les conditions par rapport 
à l’organisation des conférences le permettent, il pourra 
également être offert de participer à une ou plusieurs 
sessions en présentiel. Dans ce cas, les participants 
seront contactés pour indiquer leur préférence.

12.30 Début de la conférence/ Begin van de conferentie

13.50 Question time

14.00 Fin / Einde

POUR PLUS D’INFORMATIONS I  VOOR MEER INFORMATIE

info@aedbf.be 

Les Quatre Saisons | De Vier Jaargetijden
Édition 2020-2021  Editie

Info pratique | Praktische info
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