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Compliance in verzekering
Al het regelgevende en praktische nieuws! 

- Meertalige conferentie -

Voorzitter
Charles-Albert van Oldeneel

Bedrijfsjurist ASSURALIA
Hoofdredacteur BULLETIN DES ASSURANCES

• Welke nieuwe functies moet u integreren om uw missies uit te voeren?
• Hoe integreert u de nieuwste regelgeving en de impact daarvan op uw organisatie?
• Wat zijn de verwachtingen van de NBB?
• Hoe gaat u uw gedrag aanpassen met betrekking tot de bescherming van uw documenten, uw onderaannemers en uw

cloudaanbieders?
• Gevolgen van de Covid-19 epidemie: heeft u zich de juiste vragen gesteld?
• Einde van de Brexit-overgangsperiode, paspoorten, gevolmachtigde onderschrijvers: welke maatregelen moet u nemen?
• 5G en IoT: wat ga u in uw contracten opnemen?
• Hoe gaat u nu legaal gegevens verkrijgen en verwerken?
• Welke synergieën zijn er nog mogelijk tussen de gegevensbeschermings-, nalevings- en auditfuncties?

IN DE PRAKTIJK

WAAROM

• De veranderingen en evoluties van de taken en missies van de Compliance Officer integreren en een overzicht krijgen van
de interessante evoluties binnen de verzekeringssector.

HOE

• De overhandiging van de presentaties die speciaal ontworpen werden voor deze conferentie.
• Een unieke kans om te netwerken met de sprekers en collega’s.
• De afwisseling tussen presentaties en debatten garandeert een echte interactiviteit.

VOOR WIE?

Voor onderstaande personen werkzaam in verzekerings-, herverzekerings- en makelaarsondernemingen :
• Algemeen Bestuur & Raad van Bestuur
• Compliance Officers & Compliance Adviseurs
• CRO’s & Operational Risk Officers
• Interne Accountants
• Product Managers
• DPO & Privacy Officers
• Juristen, Legal Managers
• Advocaten en gespecialiseerde adviseurs
• Brokers
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Programma donderdag 25 februari

08.40 Registration and opening of the conference day
09.00 Inleiding

Charles-Albert van Oldeneel
Bedrijfsjurist ASSURALIA
Hoofdredacteur  BULLETIN DES ASSURANCES

09.15 Overview of the latest adopted and forthcoming legislation
Lieve Lowet Independent Consultant SCHUMAN EUROPEAN AFFAIRS

10.00 De nasleep van de uitbraak van Covid-19 - Lessen die moeten worden getrokken uit de gevolgen 
voor het verzekeringswezen
• In welke gevallen speelt de verzekering een rol?
• Moeten de verzekeringspolissen worden herzien?
• Wanneer en hoe kan in het geval van een gedwongen sluiting (lockdown) dekking worden geboden voor

inkomensverlies en andere schade?

Sandra Lodewijckx Advocaat LYDIAN
10.45 Break & Networking
11.15 Conservation des documents d’assurance - les attentes de la BNB

• Dans quels cas un dossier doit-il être communiqué à la BNB?
• Quelles sont les recommandations de la BNB en termes de transmission d’informations ?
• Comment articuler le Règlement BNB avec les règles prudentielles générales en matière de sous-traitance ?
• Quelles attentes vis-à-vis des intermédiaires d’assurance ?
• Quelles sont les spécificités en cas de recours à un fournisseur de services Cloud ?

Nicolas Strypstein Conseiller BNB – NBB
12.00 Questions & Answers
12.30 Lunch
13.30 AML in de verzekeringssector: stand van zaken

• Implementatie AMLD5 in Belgisch recht en de circulaires van de NBB en de FSMA
• Bijzondere aandacht voor verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen, derde landen met een hoog risico, (PEP),

gevolgen van veranderingen in verband met het UBO-register, ...
• Wat te doen met hoog risico klanten?
• Trends (1/2): impact van COVID op KYC processen
• Trends (2/2): automatiseren van KYC en KYT processen
• Blik naar de toekomst: welke regelgeving komt er nog aan?

Anthony Verhelpen Managing Principal, Regulatory & Compliance Advisory CAPCO

14.15 Suites du Brexit pour le secteur des assurances et statut des souscripteurs mandatés
• Répartition des rôles et responsabilités entre l’assureur et les différents acteurs intermédiaires
• Nouvelles obligations et interdictions... Quel statut allez-vous désormais choisir ?
• Quid pour le passeport européen ?

Cécile Coune
Avocat, médiateur agréé 
Administrateur indépendant

15.00 Break & Networking
15.30 Duurzaamheid, klimaat, niet-financiële informatie en de Green deal

• De omzetting van SRD II in de Controlewet 2016
• Hoe moet worden voldaan aan de nieuwe verordening betreffende informatieverschaffing over

duurzaamheid?
• Welke informatie moet je publiceren en hoe?
• Hoe gaat u in het algemene beleid en bij investeringsbeslissingen rekening houden met de risico’s die

verbonden zijn aan activiteiten met een negatieve impact op het milieu, de maatschappij of het bestuur?
• Betrokken producten, investeringen en duurzame producten

Geert Maelfait Consultant en Bestuurder GM LEX
16.15 Questions & Answers
16.40 End of the day



08.40 Registration and opening of the conference day

09.00 Inleiding
Charles-Albert van Oldeneel
Bedrijfsjurist ASSURALIA
Hoofdredacteur  BULLETIN DES ASSURANCES

09.15 European data protection news
• Guidelines on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications
• Special focus on «Pay as you drive» insurance
• What will be the rules on data use and privacy?
• What do you need to know about the EDPB covid related work?
• What will you have to put in place as a result of the Anti-Money laundering statement that we will soon

adopt?

Peter Kraus Information and Security Officer EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD

10.00 Hoe kan men compliance-, audit-, risicomanagement-, juridische en gegevensbeschermingsmissies 
verwoorden?
• Wie kan wat doen? In welke vormen?
• Kan de DPO in het bijzonder andere taken op zich nemen?
• Wat zijn de mogelijkheden voor de status en articulatie van missies tussen compliance en DPO’s?
• Ga je de missies die geïnternaliseerd of uitbesteed worden herzien?
• Potentiële belangenconflicten in kaart brengen
• Welke procedures moet u invoeren om met belangenconflicten om te gaan?

Tim Van Canneyt Partner, technology, outsourcing and privacy FIELDFISHER

10.45 Break & Networking

11.15 Le point sur les justifications de traitement des données pour les assureurs à l’épreuve de l’utilisa-
tion des nouvelles technologies
• Que revoir dans la politique de confidentialité de votre organisation ?
• Traitement, publication et effacement des données transmises par les clients : quelles sont les meilleures

pratiques ?
• Comment vous assurer de la licéité des traitements lors des processus de digitalisation ?
• Les informations que vous fournissez sont-elles suffisamment claires ?
• Comment articuler base juridique et objectifs des traitement des données à caractère personnel ?
• Dans quels cas pourrait-on recourir à l’intérêt légitime ?

Elisabeth Dehareng Partner focusing on IT, data protection/privacy and IP disputes BAKER & MCKENZIE

12.00 Questions & Answers
12.30 End of the conference
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Programma vrijdag 26 februari
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• Abilways Belgium (Voorheen IFE) is erkend door de FSMA voor de permanente opleiding

van compliance officers

• Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA, accreditatienummer 50036A (1 punt

per uur)

• IAB: deze opleiding is erkend door het Instituut van de Accountants en de

Belastingconsulenten - B0664/2019-05

• BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten): Op verzoek

• IBR: de bedrijfsrevisoren moeten hun aanwezigheidsattest bijhouden zodat ze hun aantal

opleidingsuren kunnen registreren via het e-loket van het IBR

• OVB, IBJ: Op verzoek
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 Ik schrijf me in voor de «Compliance in verzekering» conferentie op 25 en februari 2021 op afstand.

Naam en voornaam

Email

Functie Bedrijf

BTW-nr Sector

Adres

Postcode Stad

Tel GSM

Facturatie adres
(of verschilend)

Datum en handtekening

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Datum van de conferentie

Donderdag 25 en vrijdag 26 februari 2021
Informatie over het programma: Jean-Félix de Saint-Marcq - jfdesaintmarcq@abilways.com

• Om u in te schrijven, hebt u 3 mogelijkheden:
 - Stuur ons per post het onderstaande inschrijvingsformulier ingevuld terug
 - Per e-mail: book-ife@abilways.com
 - Direct op onze website

• Deelname (+21% btw):
 - 1550€ (excl. Btw) voor 2 dagen

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.

• Hulp nodig? Neem contact met ons op via +32 (0)2 533 10 20 of help-ife@abilways.com
• De interventies zullen worden gegeven in de taal van hun beschrijving hierboven.
• De organisatoren behouden zich het recht voor om het programma te wijzigen indien de omstandigheden dit

ondanks hun inspanningen vereisen.

INSCHRIJVING
• Zodra wij uw formulier ontvangen hebben, sturen wij u uw bevestiging van registratie.
• Een convocatie zal u 10 dagen voor de training worden toegestuurd.
• Klik hier om onze algemene verkoop- en annuleringsvoorwaarden te kennen

 Ik schrijf me in voor de «Insurance Compliance» conferentie op 25 en februari 2021 met aanwezigheid ter plaatse als de 
gezondheidssituatie dat toelaat, of op afstand als dat niet het geval is.
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