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Bitcoin, cryptocurrency en 

toekomstvisie op ons monetair systeem

Namiddagprogramma: Bitcoin, cryptocurrency & blockchain

Het Financieel Forum West-Vlaanderen en het Postuniversitair Centrum hebben het genoegen je uit te

nodigen op deze openingsmanifestatie over bitcoin, cryptocurrency en de toekomstvisie op ons monetair

systeem.

14.30u Welkomstwoord door Dirk Pype, lector Vives

14.35u 

Wat is cryptocurrency?

Cryptocurrencies als betaalmiddel

Cryptocurrencies als een investering

Crypto-tokens als financieringsmiddel

The Financial-Economic (non?)sense of cryptocurrencies

Prof. dr. Gunther Wuyts, Professor of Finance Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

KU Leuven

15.30u 

Van cryptocurrencies naar smart contracts: verdere ontwikkeling van de blockchain

technologie

Cryptocurrencies onder de wetgeving elektronisch geld

Cryptocurrencies onder de wetgeving financiële instrumenten

Cryptocurrencies onder de antiwitwaswetgeving

De "lege ferenda": de Markets in Crypto-Asset Regulation (MiCAR) 

De onderliggende technologie, blockchain, wat is het? 

Juridische aspecten van cryptocurrency

Dr. Niels Vandezande, legal consultant bij Timelex en research fellow KU Leuven Centre for IT

& IP Law

16.30u Pauze

17.00u 

Wat is digitaal centrale bankgeld?

Doelstellingen, mogelijkheden en risico's

Ontwerpkeuzes voor een digitale euro

Onderzoek naar een digitale euro

Een digitale euro voor een digitale economie

Filip Caron, Nationale Bank van België



17.45u Blockchain en cryptocurrency: praktijkvoorbeelden in bancaire context

Dirk Hermans, innovation manager, blockchain lead KBC

De financiële sector was een van de eerste sectoren die inzetten op blockchain, gezien het

dreigende karakter van de technologie om de tussenpartijen er tussen uit te snijden. Als bank

kunnen we echter een belangrijke rol spelen in blockchainnetwerken. Sinds 2016 werken we

met blockchain om het potentieel te benutten en projecten worden meer concreet. Zo zijn we

sinds 2018 live met een toepassing binnen Trade Finance, als alternatief voor documentaire

kredieten. In de sector van Smart cities/elektrisch laden gebruiken we blockchain voor micro

betalingen, met een KBC Coin als programmeerbaar geld. En hoe maken we 10.000+

cryptocurrencies rondom ons concreet in een bankcontext?

18.30u Einde studienamiddag

Avondprogramma: Toekomstvisie op ons monetair systeem

19.30u Welkomstwoord door vicerector Piet Desmet

19.40u Welcome back & Let's look back: Fairy tales and Heritage in financial space

Prof. dr. Jacques Vanneste, gewoon hoogleraar UAntwerpen en KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

20.00u

Digitale munten: wie 'creëert' geld in de toekomst?

Opportuniteiten en uitdagingen voor gebruikers en samenleving

Digitaal centrale bankgeld en de objectieven van een centrale bank

Eurosysteem onderzoek naar de digitale euro

De evolutie van het monetaire systeem en de positie van de 'central bank digital currency'

Tim Hermans, lid van het directiecomité van de Nationale Bank van België

21.00u Vraagstelling vanuit het publiek

21.30u Afsluiting en receptie

Organisatie

Deze openingsmanifestatie is een samenwerking tussen het

Financieel Forum West-Vlaanderen en het Postuniversitair

Centrum.



Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk

+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be

puc.kuleuven.be

Namiddagprogramma: 14.30 tot 18.30 uur 

Avondprogramma: 19.30 tot 21.30 uur 

Volg ter plaatse: KU Leuven Campus Kulak Kortrijk - Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Of volg online. Hiervoor heb je enkel een computer met stabiele internetverbinding, webcam en headset

nodig. Na inschrijving ontvang je alle nodige informatie om vlot in te loggen.

Het aantal deelnemers ter plaatse is beperkt. Deelnemers ter plaatse worden toegelaten volgens datum

van inschrijving. Wie niet ter plaatse kan deelnemen, ontvangt nadien de opname (of volgt de opleiding

via livestream).

Datum en plaats

Dinsdag 5 oktober 2021

(met koffie – en broodjespauze)

(met afsluitende receptie) 

Onthaal vanaf 14 uur / 19 uur

Inschrijven
Je kan je apart inschrijven voor het namiddag- (14.30 -18.30 uur) en/of het avondprogramma (19.30-21.30 uur). 

Schrijf in vóór 1 oktober 2021 via puc.kuleuven.be.

De deelnameprijs voor het namiddagprogramma is 60 euro. Deelname aan het avondprogramma is gratis. 

Je kan betalen via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair

Centrum, met vermelding van ‘400/0021/14740 + naam deelnemer(s)' en ontvangt geen factuur. Of je betaalt

na ontvangst van factuur. Duid bij je inschrijving aan hoe je wenst te betalen.

Accreditatie

Het Financieel Forum is als opleider erkend door FSMA (500051A/ B) en ITAA (B0697/2020-02).

Deze activiteit komt in aanmerking voor 4 vormingspunten/-uren in de namiddag en 2 vormingspunten/-uren

voor de avondsessie in het kader van de bijscholing van bank- en verzekeringstussenpersonen, accountants,

belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten.

Gelieve bij inschrijving mee te delen of je een attest wenst.

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek gebruikt

worden om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.

Praktisch

http://puc.kuleuven.be/

