
CONFERENTIE
MAANDAG 23 & DINSDAG 24 SEPTEMBER 2019
BRUSSEL

www.ifebenelux.be

Vindt ons terug op je smartphone! IFE Benelux is een merk van de groep

COMPLIANCE 
IN VERZEKERING
UBO, IDD, gedragscode, GDPR, NIS-wet, WVV, 

Duurzame financiering, CAP… Al het regelgevende en praktische nieuws!

Tweetalige conferentie



Compliance in verzekering Maandag 23 & dinsdag 24 september| Bruxelles

PROGRAMMAPROGRAMMA

Voorzitter : 

Charles-Albert van Oldeneel 
Bedrijfjurist
Assuralia 
Hoofdredacteur
Bulletin des Assurances

8.30   Onthaal van de deelnemers

9.00   Inleiding door de Voorzitter

9.20   Le registre des bénéficiaires effectifs :  
état des lieux et perspectives

• Contexte du projet et état des lieux
• Et après le 30 septembre ?
• Cas d’application concrets
• Quels impacts actuels et à venir ?
• Best practices et conseils
• Partenariats : alimentation et consultation du registre 
• Data mining, contrôles et amendes

Alexandre Taymans, 
Juriste Expert AML/FT
SPF Finances, Trésorerie
Assessor
Global Forum for Transparency and Exchange of Information  
for Tax Purposes
OECD

10.10   KB Kennisvereisten en toegang tot het beroep
• Basiskennis en praktische ervaring
• Geregelde bijscholing
• PCP in opleiding
• Overgangsperiodes
• Nieuwigheden en implementatie in de praktijk

Christophe Thoen
COO
Federatie voor verzekerings - en financieële tussenpersonen (FVF)
Lid van het directeurencomité
BIPAR
Bestuurder
BROCOM

11.00   Koffie-netwerking

11.30   Le code de conduite relatif aux rémunérations  
et inducements

• Quelles sont les pratiques permises/interdites ?
• Revue d’exemples pratiques

Patrick Cauwert
C.E.O.  
FEPRABEL
Membre du comité des directeurs du BIPAR  

12.20   Vragen & Antwoorden

12.30   Lunch

13.30   Ontwikkeling van nieuwe technologieën: wat zijn de 
voorwaarden en modaliteiten om aan de wetgeving 
(GDPR, NIS-wet…) te voldoen?

• Wat zijn de juridische en technische mogelijkheden voor 
geautomatiseerde beslissingen in de verzekeringssector?

• Welke toepassingen van de gegevens kunt u toestaan voor 
de ontwikkeling van innovatieve oplossingen?

• Waarop moet u letten bij het ontwikkelen van oplossingen 
die anticiperen en risico’s verminderen met behulp van 
algoritmes?

• Aanpassing van de aanbiedingen en prijzen in functie 
van de identificatie van het gedrag van de verzekerde en 
gekoppelde objecten.

Cindy Van Humbeeck, Partner
Head of Consulting, Process Transformation, Data Crunching
Mazars

14.20   Koffie-netwerking

14.50   Le nouveau code des sociétés et associations :  
impacts sur la gouvernance des entreprises d’assurance

• Quels risques faut-il prévoir et comment y faire face ?
• Quels risques liés aux nouvelles formes de sociétés 

par rapport à certaines assurances (assurances revenu 
garanti, responsabilité civile exploitation, assurance perte 
d’exploitation, assurance chômage commercial, cyber 
assurances…) ?

• Interactions entre le CSA, Solvency II et autres lex specialis
• Plafonnement de la responsabilité des administrateurs :

 – Impact sur les polices d’assurance
 – Frontières de la responsabilité ; fautes grave, répétée, 

intentionnelle…
• Quelles spécificités pour les compagnies d’assurances selon 

leur forme juridique ? (Sociétés coopératives...)
• Quels types de contrôle les entreprises d’assurances 

doiventelles anticiper ?
• Quels sont les points d’attention en matière de siège statutaire  

et droit applicable : quels sont les points d’attention pour 
la conformité ? Quels sont les risques pour les entreprises 
d’assurance ?

David Szafra, Counsel
Eubelius

15.30   Finance durable des compagnies d’assurance :  
que devez-vous transposer et comment ?

• Où en est l’initiative législative européenne ?
• Quelles politiques doivent être rédigées par la compliance ?
• Quelles informations faut-il fournir ?
• Quelles procédures doivent être mises en place pour intégrer 

les risques environnementaux et sociaux ?
• Comment évaluer l’incidence des risques environnementaux  

et sociaux sur la rentabilité ? 
• Comment s’assurer de ne pas tomber dans l’éco-blanchiment 

(greenwashing) ?

Jean-Marc Gollier, Senior Counsel
Eubelius

16.10   Vragen & Antwoorden

16.30   Sluiting van de eerste dag

VOOR WIE ?

Binnen verzekeringsmaatschappijen, herverzekerings-
maatschappijen, verzekeringstussenpersonen  
en makelaars:

• Algemene Directie en Raad van Bestuur

• Compliance Officers / Compliance Adviseurs

• CRO’s en Operational Risk Officers

• Interne controleurs

• Product Managers

• DPO / Functionaris voor Gegevensbescherming, 
Privacy experten

• Legal Managers, juristen

• Advocaten en gespecialiseerde consultants

HOE ?
• Het verstrekken van een schriftelijke ondersteuning 

die speciaal is ontworpen voor de behoeften van de 
conferentiedag.

• Een unieke kans om te netwerken met 
belanghebbenden en uw collega’s

• De afwisseling van presentaties en debatten staat 
garant voor echte interactiviteit.

WAAROM ?
• De evolutie van de rollen en missies van  

Compliance integreren

• Maak een inventaris op van de wijzigingen in de 
regelgeving waarmee u rekening moet houden bij de 
uitvoering van uw taken

Hebt u al vragen voor de sprekers? 
Stuur dan een mail naar

 jfdesaintmarcq@abilways.com

Maandag 23 september

Dinsdag 24 september
8.30   Onthaal van de deelnemers

9.00   Inleiding door de Voorzitter

9.20   Les obligations pour les intermédiaires en matière  
de lutte contre le blanchiment

• Quelle répartition des tâches entre les assureurs et les 
intermédiaires / courtiers ?

• Identification des clients, contrôles, vigilances particulières 
avant et après souscription des contrats…  
Quelles sont les meilleures pratiques ?

• Retours sur les contrôles opérés
• Conseils et contrôles à venir
• Responsabilités et sanctions

Gaëtan Laga, Coordinateur
FSMA

10.10   De wet van 8 juli 2018 betreffende het centraal 
contactpunt en de technische uitvoering ervan  
bij koninklijk besluit

• Inwerkingtreding: wat moet u doen en wanneer?
• Welke verplichtingen voor verzekeraars?
• Welke elementen moeten aan Het CAP worden gemeld? 

Welke informatie moet u verstrekken?
• Hoe frequent?
• Wat te doen bij gedeeltelijke overdracht van rechten op een 

levensverzekering?
• Hoe moet de verzekeraar zich gedragen ten opzichte van de 

klant die een in het buitenland afgesloten levensverzekering 
regulariseert?

• Aangifteplicht
• Regularisatie buitenlandse kapitalen gehouden via 

buitenlandse verzekeringen
• Procedures en sancties: administratief en penaal

Joke Vanden branden, Advocaat
Elegis
11.00   Koffie-netwerking

11.30   Paneldiscussie (Tweetalig): 
Over de huidige uitdagingen in de verzekeringssector

Charles-Albert van Oldeneel 
Juriste d’entreprise
ASSURALIA 
Rédacteur en chef
BULLETIN DES ASSURANCES

Isabelle Mathot, Head of Compliance
BELFIUS INSURANCE

Dirk Dewaele, Head of Compliance
DKV Belgium

12.00 Vragen & Antwoorden

12.30 Afronding van de studiedag



Schadeverzekeringen
Basisprincipes van brand-, auto- en ondernemingsverzekeringen  

en de diverse risico’s.

DOELEN
Basisprincipes en concepten van de schadeverzekering begrijpen en 

toepassen. Begrippen zoals verantwoordelijkheid en de verschillende 
waarborgen erkennen. Brandverzekeringen, diverse risico’s en 

ondernemingsverzekeringen beheersen.

ONZE OPLEIDINGEN DIE  
U NIET ZOU WILLEN MISSEN

241153 WEB

2 jour : 14 heures | Tarif HT : 1295€ Code : 7191807

Basisbeginselen van Solvency II
Zich voorbereiden op de uitdagingen van de richtlijn 

en de operationele gevolgen.

DOELEN
• Het uiteenzetten van de Solvency II-richtlijn en de impact ervan 

op Europees niveau en op de organisatie.
• De structuur van een Solvency II-project analyseren met daarbij 

een identificatie van de interacties tussen de pijlers 1, 2 en 3.
• Bewustmaking van IT-uitdagingen.

1 jours : 7 heures | Tarif HT : 740€ Code : 7191808

[ ]Ontdek de volledige programma  
op onze webiste

 www.ifebenelux.be

OP MAAT  
CONFERENTIE

Deze conferentie interesseert u,
maar de datum past niet bij u

of u wilt het intern organiseren voor
een aantal medewerkers?

Geen probleem!

Neem direct contact met ons op zodat we deze 
inspirerende dag kunnen organiseren !

[ ]Contact:
need-ife@abilways.com

+32 2 533 10 24

• Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer: 
500036B - 1 punt per uur

• FE is ook erkend door de FSMA voor de permanente opleiding van 
compliance officers: 9 punten

• Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ – IJE): op verzoek

• Deze opleiding is erkend door het Instituut van de Accountants en 
Belastingconsulenten (IAB): B0664/2019-05

• Bedrijfsrevisoren bewaren het aanwezigheidscertificaat en kunnen hun 
opleidingsuren registreren via het elektronisch loket van het Instituut van 
de Bedrijfsrevisoren (IBR)

• Accreditatie door het Instituut van Actuarissen in België (IA-BE): Gelieve 
ons hieromtrent te contacteren

• Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF): Gelieve 
ons hieromtrent te contacteren

• Orde van Vlaamse Balies (OVB): Gelieve ons hieromtrent te contacteren

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum en plaats van de conferentie
Maandag 23 & dinsdag 24 september, Brussel
Informatie over het programma
Jean-Félix de Saint Marcq - jfdesaintmarcq@abilways.com
Inschrijving
Online: www.ifebenelux.be
Hulp nodig? 
Neem contact met ons op via +32 (0)2 533 10 20 of  help-ife@abilways.com
Deelname (+21% btw)
1150€ BTW

Deze prijzen zijn inclusief lunch, drankjes en documentatiemap.
U kunt als volgt betalen:
Via een overschrijving naar onze bankrekening: BNP PARIBAS FORTIS,
Agentschap Leopoldswijk, Luxemburgplein 14, B-1050 Brussel,
rekeningnummer IBAN : BE98210004689293. Gelieve de naam van de
deelnemer te vermelden alsook het factuurnummer.
Inschrijvingen
Zodra wij uw formulier ontvangen hebben, sturen wij u uw bevestiging.
van registratie. Een convocatie zal u 10 dagen voor de training worden
toegestuurd.
De op dit formulier verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk en worden gebruikt voor de registratie, het beheer en de
opvolging van de opleiding door de diensten van de groep ABILWAYS (EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, IFE
Luxembourg, IFE Belgium, ABILWAYS DIGITAL, ABILWAYS LS, ABILWAYS SA) die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. Zij
worden bewaard gedurende de wettelijke termijn waarvoor administratieve en financiële controles op opleidingsactiviteiten
zijn voorgeschreven. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht
op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken en draagbaar te zijn. Dit recht kan
worden uitgeoefend door contact op te nemen met IFE BY ABILWAYS 41 Wetenschapsstraat – 1040 Brussel. U kunt ons beleid
inzake gegevensbescherming raadplegen. ABILWAYS kan u per post, per telefoon of langs elektronische weg commerciële
informatie meedelen met betrekking tot uw belangen in het kader van zijn activiteiten en die van de groep. Indien u dit
niet wenst te doen of indien een van deze communicatiemiddelen u beter bevalt, gelieve dit per post te melden aan de 41
Wetenschapsstraat – 1040 Brussel of op het volgende e-mailadres correctionbdd@ifexecutives.com

Annulaties
Moeten schriftelijk worden geformuleerd: de annulering geeft aanleiding
tot een integrale terugbetaling of een tegoedbon, als ze wordt ontvangen
ten laatste twee weken voor aanvang van de opleiding. Voorbij deze datum,
is het bedrag dat wordt ingehouden 30% van de inschrijvingsprijs indien
de annulering tien dagen of meer voor aanvang van de opleiding wordt
ontvangen, 50% van de inschrijvingsprijs indien ze minder dan 10 dagen
voor de aanvang van de opleiding wordt ontvangen of 100% van de
inschrijvingsprijs indien de annulering minder dan drie dagen voor de dag van
aanvang van de opleiding gebeurt, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
Voor de opleidingen zijn vervangers van de deelnemers toegelaten op gelijk
welk moment en zonder kosten na schriftelijke communicatie van de namen
en contactgegevens van de vervanger.

Dit programma is aan verandering onderhevig. 

*Uw email adres is nodig om u uw convocatie toe te kunnen sturen

JA, ik schrijf mij in voor de conferentie “Compliance in verzekering”  
(code 241153), maandag 23 & dinsdag 24 september

 
Naam en voornaam * �������������������������������������������������������
E-mail*�������������������������������������������������������������������
Functie ����������������������������� Bedrijf �������������������������������
BTW-nr ������������������������������ Sector�������������������������������  
Adres ��������������������������������������������������������������������

Postcode Stad �����������������������������������������
Tel  �������������������������������� GSM ���������������������������������  

Datum en handtekening

ACCREDITATIES


