
CONFERENTIE
DONDERDAG 5 DECEMBER 2019 BRUSSEL

Tweetalige conferentie

www.ifebenelux.be

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

Consumenten- & 
hypothecaire kredieten

Hoe de laatste essentiële evoluties integreren?



PROGRAMMAPROGRAMMA

8.30   Accueil des participants

9.00   Introduction par la Présidente de séance

9.10   Perspectives pour le secteur du crédit  

• Historique et prévisions du point de vue macroéconomique
• Comment les taux vont-ils évoluer et à quelles retombées 

faut-il s’attendre dans le monde des crédits ?
• Quelles tendances peut-on envisager sur le marché des 

crédits ?
• Quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place ?

Sylviane Delcuve, Senior Economist
BNP PARIBAS FORTIS

10.00   Jurisprudentie en juridisch nieuws op het gebied  
van krediet:

• Toepassingsgebied en regels van de gelieerde 
kredietovereenkomst

• Wat is er nieuw aan de aansprakelijkheid van 
kredietverstrekkers en kredietbemiddelaars? 

• Wat is leuren? aandachtspunten uit de praktijk
• Praktische vragen in verband met de consultatie  

van de CKP
• Kosten van de vervroegde terugbetaling van het krediet 

Dominique Blommaert
Partner, Janson
Wetenschappelijk medewerker UGent

Ken Andries
Advocaat, Janson
Docent, UHasselt

10.50   Koffie-netwerking

11.20   Le point sur les « Guidelines concernant l’évaluation 
de la solvabilité du consommateur dans le cadre de 
l’octroi d’un crédit à la consommation »

• Comment les guidelines sont-elles appliquées  
dans la pratique ?

• Qu’est-ce qu’un consommateur solvable ?
• Contour et limites de l’analyse des risques  

de non-remboursement
• But du crédit et devoir de conseil : jusqu’où faut-il aller ?
• Affaire C-58/18 — Michel Schyns / Belfius Banque SA, 

analyse de l’arrêt et de ses conséquences en la matière

Frédéric de Patoul, Partner
Cairn Legal

12.10   Vragen & Antwoorden

12.30   Lunch

13.30   De juridische problemen overwinnen in verband met 
de digitalisering van de kredietprocedures:

• Hoe worden de precontractuele verplichtingen van  
de kredietgever digitaal ingevuld? 

• Hoe kan een kredietwaardigheidsbeoordeling rechtsgeldig 
doch digitaal worden uitgevoerd? 

• Hoe kan er voor worden gezorgd dat de klant voldoende 
geïnformeerd is, gezien de versnelde informatiestromen? 
Hoeveel informatie, en met welke details, moet er aan 
de klant worden verstrekt? In welke vorm dient dit te 
gebeuren?

• Hoe kan een geldige toestemming van de kredietnemer  
in een online wereld worden verkregen? 

• Elektronische handtekening en op afstand gesloten 
overeenkomsten: reikwijdte en beperkingen van deze 
begrippen?

Julie Goetghebuer, 
PhD researcher en academisch assistent bij professor 
Reinhard Steennot
Doctoraat over de digitalisering van kredietprocedure
Ghent University - Financial Law Institute

14.20  Derniers enjeux juridiques du crédit hypothécaire :

• Les bonnes pratiques en matière de publicité en ligne  
du crédit hypothécaire

• Quelques points d’attention sur les mentions contractuelles 
depuis la réforme du crédit hypothécaire

• Vigilance par rapport à l’hypothèque  
(transfert d’hypothèque, hypothèque pour toutes ommes…)

• Du bon usage en matière de détermination de la valeur  
des biens immeubles

• Quel est le nouveau régime pour les droits d’enregistrement

Prescillia Algrain, Avocate
Janson 

15.10   Koffie-netwerking

15.40   Leenmodellen in het digitale tijdperk en kunstmatige 
intelligentie: wat zijn de innovaties en wat gaat  
u automatiseren?

• Wat zijn de laatste technologische ontwikkelingen  
voor de kredietsector?

• In welk stadium bevindt u zich in de digitalisering  
van uw credit management?

• AI en begrip voor de klant:
• Achterhalen wanneer de klant krediet nodig heeft
• Statistieken en opsporing van niet-terugbetalingsrisico’s
• Automatische activering van waarschuwingen
• Verbeteren van de productdistributie
• Met welke wettelijke en ethische beperkingen  

houdt u rekening?
• Nieuwe technologieën en nieuwe kansen!

Dr. Frank De Jonghe 
Partner, EMEIA Financial Services, Leader Quantitative & 
Analytics Services
Ernst & Young
Lecturer
Ugent

16.30  Vragen & Antwoorden

17.00   Afronding van de studiedag
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Voorzitter : 
Dominique BLOMMAERT
Partner, JANSON BAUGNIET 
Wetenschappelijk medewerker UGENT

VOOR WIE ?

• Medewerkers van juridische of compliance afdelingen
• Medewerkers met marketing- en 

productontwikkelingsverantwoordelijkheden in de 
hypotheek- en consumentenkredietmarkten

• Verkoopmedewerkers die hun kennis op dit gebied 
willen actualiseren

• Advocaten, notarissen en gespecialiseerde advieseurs 

HOE ?

• Inventarisatie van de economische trends in 
kredietgerelateerde sfeer

• De laatste ontwikkelingen op het gebied van 
regelgeving en jurisprudentie in verband met het 
beheersen van kredietverstrekking

• De juridische problemen die zijn ontstaan en zullen 
ontstaan als gevolg van de digitalisering boven te 
komen

• Bouw uw strategie op basis van de mogelijkheden 
die alle nieuwe technologieën bieden voor de 
kredietwereld

WAAROM ?

• Presentaties door deskundigen
• Gedetailleerde schriftelijke ondersteuning van de 

deelnemers
• Een interactieve aanpak door middel van vraag- en 

antwoordsessies 

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.



Assertiviteit en leiderschap
Elke dag uw persoonlijkheid bevestigen om beter te presteren.

DOELEN:
• Zelfbevestigingstechnieken identificeren.
• Assertiviteit ontdekken als methode om de eigen prestaties te 

verbeteren en de persoonlijke efficiëntie en het leiderschap te 
verhogen.

ONZE OPLEIDINGEN DIE  
U NIET ZOU WILLEN MISSEN

241172 WEB

2 dagen : 14 uren | Tarif BTW : 1315€

Code : 7190502

• 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

• IBJ (Instituut voor bedrijfsjuristen): gelieve ons hieromtrent te contacteren

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

PRAKTISCHE INFORMATIE

Leren onderhandelen
Het realiseren van een win-win resultaat.

DOELEN:
• Je doelen bereiken én een meerwaarde scheppen voor jezelf en 

je gesprekspartner.
• Behoeften exploreren, creatief zijn met opties, objectieve 

criteria afspreken, een aangename werkrelatie handhaven.

1 dag : 7 uren | Tarif BTW : 760€

Code : 7190514

[ ]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

Datum en plaats van de conferentie
Donderdag 5 december, 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)
850€ excl. BTW voor de studiedag
50€ korting voor elke registratie ontvangen vóór 29/10/2019
(kortingscode : 241172EARLYBIRD)
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 “Consumenten- & hypothecaire 
kredieten” (code 241172), donderdag 5 december
JA, ik profiteer van de korting van 50 € door me te registreren vóór 19/10/2019 
(kortingscode: 241172EARLYBIRD) 

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


