Praktische informatie
De studienamiddag vindt plaats op vrijdag 29 mei 2015.
Plaats: Universiteit Antwerpen, Kapel van de Grauwzusters
- Lange Sint-Annastraat 7 te 2000 Antwerpen.
Info: wevanden@uantwerpen.be of 03/265.58.47
Bereikbaarheid: Het Centraal Station ligt op 15 minuten
loopafstand van de Lange Sint-Annastraat. U kunt betalend
parkeren in Parking Sint-Jacob (Sint-Jacobsmarkt), op 250 m.
Kostprijs: 185 euro (excl. btw)
In de prijs is inbegrepen: het inschrijvingsgeld, koffie &
thee, receptie bij afloop en het verslagboek dat u naderhand
wordt toegezonden.

Intersentia
Studiedag toezicht op kredietinstellingen
Groenstraat 31
2640 Mortsel

Inschrijving gebeurt door bijgevoegde strook vóór
25 mei 2015 terug te sturen (mailen of faxen)
naar Intersentia nv, Groenstraat 31, 2640 Mortsel
Fax: 03 658 71 21
e-mail: studiedag@intersentia.be
U betaalt na ontvangst van de factuur. Restitutie van
het inschrijvingsgeld is niet mogelijk. Mits voorafgaande
verwittiging kunt u een vervanger sturen.
Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies, het Instituut
voor Gerechtelijke Opleiding en FSMA werden aangevraagd.

De gegevens van de inschrijvingsstrook zullen worden opgenomen
in de administratieve bestanden van Intersentia nv., Groenstraat
31 te 2640 Mortsel, waar conform de wet van 8 december 1992
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en
correctierecht kan worden uitgeoefend.
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Postzegel

Toelichting
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Inschrijvingskaart

Sedert 4 november 2014 is in de Eurozone het
zogenaamde Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme
(GTM) van kracht, i.e. het nieuwe systeem van financieel
toezicht dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de
nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) van de landen
van de Eurozone omvat (zoals de Nationale Bank van
België (NBB)). Dit systeem heeft als belangrijk gevolg
dat de belangrijke Europese kredietinstellingen sinds 4
november 2014 onder het direct toezicht staan van de
ECB. In België gaat het onder meer om Belfius, KBC
Groep, Investar (Argenta) en AXA. In het raam van
haar toezichtsopdracht past de ECB het Unierecht toe,
waaronder het nationaal recht van de gesuperviseerde
kredietinstelling dat voortvloeit uit de omzetting van
Europese Richtlijnen. De ECB oefent haar toezichtstaak
uit in samenwerking met de NBA’s.

Onder het voorzitterschap van
Prof. Dr. Herman Braeckmans (Universiteit Antwerpen,
advocaat balie Antwerpen)

Terugsturen, mailen of faxen naar intersentia,
Groenstraat 31, 2640 Mortsel, Fax 03 658 71 21,
studiedag@intersentia.be

Daarnaast zijn de NBA’s direct verantwoordelijk
voor het toezicht op de minder belangrijke kredietinstellingen. De ECB is in dit verband belast met de
toezichtsverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
het door de NBA’s uitgevoerde toezicht van de hoogste
kwaliteit is en consistent voor alle kredietinstellingen die
onder het GTM vallen.
Dit vernieuwde systeem van financieel toezicht roept een
aantal interessante juridische en beleidsmatige vragen
op, waaronder:
• Hoe verhoudt dit toezicht zich tot het geheel van hervormingen inzake economisch beleid? Is de balans die
betracht werd tussen nationale en supranationale bevoegdheden in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel?
• Hoe wordt het toezicht op de kredietinstellingen concreet georganiseerd en wat is de concrete afbakening
tussen de toezichtstaken van de ECB en de NBB?
• Wat zijn de ervaringen van beleidsmakers, kredietinstellingen en de betrokken toezichthouders zelf na de
eerste zes maanden toepassing van het vernieuwde
financieel toezicht?

14u00  Verwelkoming door de voorzitter
14u05   “Toezicht op de kredietinstellingen in een breder
kader van EU economic governance”
Dr. Werner Vandenbruwaene (Universiteit
Antwerpen)
14u30   “Toezicht op de kredietinstellingen in de Eurozone:
overzicht van de regelgeving”
Prof. Dr. Robby Houben (Universiteit Antwerpen,
advocaat balie Antwerpen)

Naam: ......................................................
Voornaam: ..................................................
Functie: .....................................................
Tel.: .........................................................
E-mail : .....................................................

15u00    Koffie
15u15   Perspectief vanuit de nationale toezichthouder:
Jo Swyngedouw (Hoofd prudentieel beleid en
financiële stabiliteit Nationale Bank)

Organisatie: ................................................
Straat en nr.: ...............................................

15u45   Perspectief vanuit de Europese toezichthouder:
Yassine Boudghene (Directoraat-generaal
microprudentieel toezicht II Europese Centrale
Bank)

Postcode: ...................................................

16u15   Perspectief vanuit het Europees Parlement –
		 commissie ECON:
Dr. Philippe De Backer (lid Europees Parlement)

Btw-nr: .....................................................

16u30   	Round table met Jo Swyngedouw,
Yassine Boudghene, Philippe De Backer,
Luc Popelier (Chief financial officer KBC) en
Jan Cerfontaine (voorzitter Argenta),
gemodereerd door
Jean-Pierre Blumberg (Universiteit Antwerpen,
advocaat balie Antwerpen)
17u30 		 Slotbemerkingen door Luc Coene
(voormalig gouverneur Nationale Bank en thans
vertegenwoordiger Europese Centrale Bank in
Raad van Toezicht Europese Centrale Bank)
17u50

Vraagstelling door het publiek

18u10

Receptie

Gemeente: . . ................................................

schrijft in voor de studienamiddag

Het vernieuwde toezicht
op kredietinstellingen
Op vrijdag 29 mei 2015 te Antwerpen

o Ik wens een attest juridische punten.

Datum: .........................................................

Handtekening: ..................................................

