
FONDSENCONGRES 2019
Nieuws, regelgeving, belastingen, best practices

CONFERENTIE
DINSDAG 19 & WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019 
BRUSSEL

Tweetalige conferentie

www.ifebenelux.be

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



PROGRAMMAPROGRAMMA

8.30   Onthaal van de deelnemers - Ontbijt

8.45   Inleiding door de Voorzitter 

9.00   Vision of the future of the funds
• What are the new regulations and guidelines in Europe?
• What are the opportunities for the fund sector?
• What strategies can we expect?

Sylvain Bouyon
Associate Research Fellow
CEPS (Centre for European Policy Studies)

9.45   Liquiditeit bij fondsen
• Actuele context
• ESMA Guidelines on liquidity stress testing

Geoffrey tombeur, Economist
Benjamin Leroy, Economiste
FSMA

10.30   Koffie-netwerking

11.00   Euribor, Libor, règlement benchmark et distribution 
transfrontalière des organismes de placement  
collectif : impacts pour le secteur des fonds

• Que faut-il mettre à jour dans les contrats ?  
Comment ?

• Quels enseignements peut-on tirer des différentes 
enquêtes concernant le Libor ?

• Qu’en est-il des poursuites de la Comco en cours ?
• Quels sont les nouvelles références pour les taux 

directeurs ? 
• Quels sont les paramètres pris en compte  

pour les différents nouveaux indicateurs ?
• Quel avenir pour ces prochains index et nouveaux  

taux de référence ?
• Quels vont être les impacts pour les politiques monétaires 

sur les plans européen et internationaux ?
• Quels sont les impacts sur les produits qui étaient basés 

sur le Libor et quel est l’avenir pour ceux-ci ?
• Quelles sont les risques et opportunités ?  

Place pour de nouveaux produits ?
• Q&A d’ESMA ?
• Nouveautés en matière de distribution transfrontalière - 

Distributeurs et gestionnaire de fonds :  
que devez-vous adapter ?

Etienne Dessy, Partner
Head of financial regulation and investment funds practice
Linklaters 

11.45   Gevolgen van het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen voor  
de fondsensector:

• Vennootschapsvorm en structuur van fondsen  
en hun fondsenbeheerders na de afschaffing  
van de Comm. VA 

• Governancestructuur voor fondsenbeheerders (algemeen, 
one tier, two tier, directiecomité)

• Impact van het meervoudig stemrecht
• Nieuwe regels voor bestuurdersaansprakelijkheid en impact 

op fondsenbeheerders
• Aanpassingen aan de statuten
• Impact op de beheerde (Belgische) fondsen (en andere 

structuren, zoals bijvoorbeeld vastgoedvennootschappen)
• Impact op de portfoliovennootschappen
• (Besluit) Algemene impact op de fondsensector (gevolgen, 

voordelen en uitdagingen)

Deborah Janssens , Partner
Steffie De Backer, Principal Associate
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

12.15   Vragen & Antwoorden

12.30   Lunch

13.30   Digitalisation de la distribution des fonds via la 
blockchain : retour d’expérience sur des transactions 
grandeur nature

• Blockchain et fonds : vers une révolution pour la distribution 
des fonds

• Automatisation, sécurisation, rationalisation, réduction  
des coûts, efficacité, rapidité : quels gains pour l’industrie 
des fonds ?

• Transactions blockchain dans la distribution :  
comment cela fonctionne ?

• Quelles sont les particularités techniques et juridiques  
de ces nouvelles formes de transactions ?

• A quelles transformations faut-il s’attendre dans  
la distribution des fonds ?

• Quel avenir pour la gestion de portefeuille grâce  
à la blockchain ?

• Opportunités et menaces pour les investisseurs, 
distributeurs, chambres de compensation et agents  
de transferts ?

• Revue de cas concrets en matière de fonds d’investissement

Said Fihri, Partner - Head of Fund Distribution Services and 
Head of Digital Ledger Services
KPMG Luxembourg

14.15   Performance fees
• Wat zijn de huidige systemen van prestatievergoedingen?
• Voor- en nadelen van prestatievergoedingen
• Nieuwe richtlijnen voor prestatievergoedingen?  

Overzicht van recente ESMA consultation paper
• Welke veranderingen zijn te verwachten? 
• Wat zijn de gevolgen voor de verschillende 

belanghebbenden?

Koen Van de Maele, Global Head of Investment Solutions  
& Executive Committee Member
Candriam

15.00   Koffie-netwerking

15.30   L’anti-blanchiment pour le secteur des instruments 
financiers, quelles sont les bonnes questions  
à se poser ?

• Où se situent les risques de blanchiment et de financement 
du terrorisme dans le secteur des valeurs mobilières ?

• Comment s’assurer d’identifier les transactions  
douteuses ?

• Quelles mesures doivent être prises (en fonction  
des produits / services ou transactions de valeurs 
mobilières ?

• Identifier, évaluer et comprendre les risques
• Conseils et exemples

Jerome Thirez, Compliance Director - Head of Advisory
Euroclear

16.15     Interne controle bij asset managers en zelfbeheerde 
fondsen; samenwerking tussen commissarissen en de 
FSMA

• Doelstellingen van de nieuwe FSMA-ontwerpcirculaires
• Overzicht van de inhoud van de FSMA-ontwerpcirculaires

Veerle Brandt, Eerste attaché
FSMA

17.00   Vragen & Antwoorden

17.15   Afronding van de studiedag

8.30   Onthaal van de deelnemers - Ontbijt

9.00   Inleiding door de Voorzitter 

9.15   La taxe sur les opérations de bourse (TOB) : les 
fondamentaux et les récentes modifications 

• Application de la notion d’« intermédiaire professionnel » 
aux OPC ou aux sociétés de gestion d’OPC ; 

• Régime tarifaire applicable depuis le 8 janvier 2018 ;
• Régime d’exonération applicable depuis le 1er janvier 2018 

aux opérations ayant pour objet des parts d’OPC réservées 
aux investisseurs institutionnels ou professionnels.

Marc Cordier, Fiscaliste
Banque ING Belgique SA

10.00  Recente ontwikkelingen inzake artikel 19bis WIB  
• Impact van de Wet van 25 december 2017 op private 

equity fondsen en op fiscaal transparante fondsen 
• Parlementaire vraag nr. 28.581 Luk Van Biesen 
• Toepassingen van artikel 19bis WIB in de rulingpraktijk
• Berekening van de Asset Test
• Circulaire d.d. 9 mei 2018 
• Verhouding tussen artikel 19bis WIB en vrijstelling van 

artikel 21, 12° WIB 

Christophe Coudron, Advocaat 
Tiberghien

10.45  Koffie-netwerking

11.15  La SICAV RDT :
• Le regain d’attractivité de la SICAV RDT
• Les spécificités de son régime fiscal
• Les conditions à remplir par la SICAV RDT
• Point sur les derniers rulings : 

 - Le calcul de la proportionnelle 
 - L’obligation de distribution 
 - Les marchés boursiers équivalents aux bourses  

de valeurs mobilières des Etats membres de l’UE
• Un produit belgo-belge ? Pas seulement

Catherine Delory
Senior Manager FS Tax
PwC
ex-Head of Tax Matters 
Degroof Petercam

12.00  Vragen & Antwoorden

12.15   Lunch

Fondsencongres 2019 Dinsdag 19 & woensdag 20 november 2019 | Brussel

Voorzitter : 
VEERLE DE SCHRYVER, Director - Transversaal toezicht op financiële producten

FSMA

Dinsdag 19 november
Nieuws over fondsen

Voorzitter:
ANTOINE DAYEZ, Advocaat vennoot

Lallemand Legros & Joyn (LU)

Woensdag 20 november
Belastingen en fondsen



PROGRAMMA

WAAROM ?
• Bekijk de laatste ontwikkelingen op het gebied 

van regelgeving, belastingen en praktijken in de 
fondsensector 

• De tweede dag is uitsluitend gewijd aan de fiscaliteit 
van fondsen

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.

VOOR WIE ?
• Fund Service Officers

• Fund Structuring Officers

• Corporate Finance Officers 

• Juristen

• Compliance Officers

• Risk Managers / Risicobeheerders

• Asset Managers / Vermogensbeheerders

• Underwriting Managers

• Business Development Managers

• Financiële managers

• Operationele controle managers

• Productmanagers

• Depositary Officers 

• Investeerders

• Fiscalisten

• Gespecialiseerde advocaten

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

 jfdesaintmarcq@abilways.com

De interventies zullen worden gegeven in de taal van hun 
beschrijving hierboven.

De financiële instrumenten
Hun prestaties optimaliseren in het kader van het portefeuillebeheer.

DOELEN:
• Beheersen van de structuur en werking van de financiële markten. 
• Identificeren van de verschillende soorten effecten die worden 

verhandeld en ontdekken van de principes om hun prestaties te 
optimaliseren in het kader van het portefeuillebeheer.

ONZE OPLEIDINGEN DIE  
U NIET ZOU WILLEN MISSEN

241171 WEB

2 dagen : 14 uren | Tarif BTW : 1295€

Code : 7191803

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

• IFE is ook erkend door de FSMA voor de permanente opleiding  
van compliance officers

PRAKTISCHE INFORMATIE

De financiële markten
De belangrijkste markten en financiële producten onderscheiden.

DOELEN:
• Beheersen van de werking van de financiële markten en 

ontdekken van de verhandelde producten in de verschillende 
markten.

1 dag : 17 uren | Tarif BTW : 740€

Code : 7191804

[ ]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

13.15   Recente ontwikkelingen inzake FATCA, CRS en DAC 6 
met implicaties voor de fondsensector 

FATCA & CRS
• Classificatie van entiteiten uit de fondsensector
• De verdeling van de identificatie en 

rapporteringsverplichtingen tussen het fonds,  
de verdeler van het fonds, de beheerder van het fonds,  
de transfer agent en het platform voor de verhandeling van 
fondsenunits of aandelen

• Nieuw FATCA regime inzake  de toepasselijke compliance 
verplichtingen en het nazicht daarvan  voor “sponsored 
entities” 

• Nieuwe deadline voor het verkrijgen en rapporteren  
van  het fiscaal identificatienummer en de geboortedatum 
van rekeninghouders

Mandatory Disclosure Regime / DAC 6
• De meest relevante wezenskenmerken voor  

de fondsensector
• Impact op de relaties met investeerders, fondsstructuren 

en de trading activiteiten van fondsen

Koen Marsoul, Partner
Ernst & Young Tax Consultants 

14.00   Pricaf privée : régime réglementaire et fiscal
• Assouplissement du cadre réglementaire de la pricaf  

privée : mise en perspective des mesures de faveur  
et incitatives adoptées en 2018

• Fiscalité directe et indirecte du véhicule : analyse du degré 
de sa neutralité fiscale

• Fiscalité spécifique et avantageuse des actionnaires 
(sociétés et personne physiques de le pricaf privée).
 - Régime RDT spécifique
 - Différentes exonérations de précompte mobilier 

ou réduction de taux spécifiques
 - Réductions d’impôt spécifiques
 - Assouplissement des limites à la détention 

de liquidités

Pierre-Olivier van Caubergh, Avocat fiscaliste
Clifford Chance

14.45   Koffie-netwerking

15.15   Taxe Caïman : quel impact sur les OPC ?
• La notion de construction juridique appliquée aux OPC

 - Cas particulier des OPC privés et institutionnels
 - Les « personnes liées entre elles »
 - Exemples concrets

• Conséquences de l’application du régime  
de la taxe Caïman

• L’interaction de la taxe caïman et de la transparence fiscale
 - La personnalité juridique, critère de la transparence

• La situation du redevable du précompte mobilier

Antoine Dayez, Avocat associé
Lallemand Legros & Joyn (LLJ)

16.00   Vragen & Antwoorden

16.15   Afronding van de studiedag

Datum en plaats van de conferentie
Dinsdag 19 & woensdag 20 november, 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)
€ 1500 excl. BTW voor de 2 dagen | € 850€ excl. BTW voor 1 dag
€ 80 korting voor elke registratie ontvangen vóór 06/09/2019
(kortingscode : 241171EARLYBIRD)
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. 

JA, ik schrijf mij in voor de conferentie “Nieuws over fondsen” (code 241171), 
dinsdag 19 november
JA, ik schrijf mij in voor de conferentie “Belastingen en fondsen” (code 
241171), woensdag 20 november
JA, ik profiteer van de korting van 80 € door me te registreren vóór 06/09/2019 
(kortingscode: 241171 EARLYBIRD) 

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

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

Datum en handtekening

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

ACCREDITATIES


