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Koning Willem-Alexander opende op 24 juni ‘22 officieel de geheel 
vernieuwde en ingerichte Malietoren, geflankeerd door Ingrid Thijssen 
(voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) (foto 
vorige pagina).

Dit ontwerp van de architecten Jan Benthem en Mels Crouwel, was bij de 
opening in 1997 één van de meest markante gebouwen van Den Haag. Het 
neemt ook nu nog een prominente plek in in de steeds veranderende skyline 
van Den Haag. De functie van de Malietoren heeft zich daarbij in de loop der 
jaren flink ontwikkeld. Van een standaard kantoorgebouw naar een 
ontmoetingsplek voor ondernemers uit alle sectoren van de Nederlandse 
economie met een hypermodern vergadercentrum en restaurant op de begane 
grond (De Malielobby). Hiermee vormt het een toegankelijke en mooie nieuwe 
ontmoetingsplek voor ondernemers, politiek én andere maatschappelijke 
organisaties in het hart van Den Haag.

De Malietoren



Nieuw: vandaag verschijnt 
nr. 22 in de Financieel 
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Inhoud

§ Een sightseeing tour in leaseland
§ De lease-overeenkomst
§ Zekerheid voor de lessor
§ Financiering van de lessor
§ Samenwerking met andere financiers
§ Faillissement van de lessee
§ Fiscale aspecten van leasing
§ Zorgplicht
§ Gedragscode Kleinzakelijke Financiering
§ Internationaal privaatrecht
§ Vliegtuigleasing
§ Consumentenlease
§ Zelfregulering door aanbieders van private lease
§ Private lease vanuit een toezichthoudend 

perspectief



Henk van Alebeek, voorzitter Juridische Commissie Leasing Nederland – NVL 
presenteert met gepaste trots de monografie ‘Leasing’. 



Het Compliance Seminar 
behandelt de Wwft, de 

problematiek rond het UBO 
register en de aankomende 
EU-Verordering inzake Anti-

Money Laundering

Mr. Renske De Groot van Wijn&Stael



Mr. Remco Vermaire van Wijn&Stael



Mr. Laurens Pronk van CMS



Agenda Ledenvergadering

§ Welkom door voorzitter Marcel Spijkers

§ Formeel gedeelte Ledenvergadering
§ Statutenwijziging

§ Case Study: Credit Scoring As A Service (Hiltermann / ING)

§ Update dossiers, incl. marktcijfers

§ Economic Outlook - Koen de Leus, chief economist BNP Paribas Fortis 
(Benelux)

§ Outlook in Transport and Construction Sector – Rico Luman, senior 
economist ING



Ewoud Sneep (Hiltermann Lease) (l.) en 
Martijn Wiegman (ING) presenteren het 

gebruik van de credit decision tool



Key note Koen de De Leus van BNP Paribas Fortis Benelux schetst de 
economische vooruitzichten



Key note Rico Luman 
(ING) behandelt de 
vooruitzichten van de 
transport- en 
bouwsector



Stof genoeg tot overleg









Voorzitter Spijkers (l.) gaat voor 0.0, hier met Joost Den Adel en 
penningmeester Roel Winters 



Henk van Alebeek, voorzitter Juridische Commissie Leasing 
Nederland - NVL



Henk van Alebeek, voorzitter Juridische Commissie Leasing 
Nederland - NVL



Het Compliance Seminar is mogelijk gemaakt 
door


