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Edito
voorzitter. Vanuit mijn jarenlange ervaring
als bankagent en verzekeringsmakelaar zal
ik samen met mijn collega-bestuursleden
en de mensen van het permanente secretariaat het werk van de vorige voorzitters
Paul Van Welden en Daniel Nicolaes met
veel engagement voortzetten.

Albert Verlinden, Voorzitter BZB

Begin september werd ik door de raad
van bestuur van BZB verkozen tot nieuwe

Een eerste groot project is het BZB-congres, waar u opnieuw van harte op uitgenodigd bent. Dit jaar vindt het congres
plaats op 7 november in het Kinepolis
Event Center in Antwerpen. Naar goede
gewoonte heeft BZB getracht een inhoudelijk sterk programma samen te stellen.
Ivan Van de Cloot, Gino Van Ossel, Pieter
Oversteyns en Roel van de Wiele zullen elk
hun steentje bijdragen aan het thema “van
distributiemodel naar een succesvol ser-

vice model”. Ook wordt er teruggeblikt op
de eerste zes maanden waarin Twin Peaks
II in voege is. Het is immers intussen gebleken dat de praktijk veel complexer is dan
voorzien en dat tal van problemen althans
voorlopig niet opgelost geraken. Jean-Paul
Servais, voorzitter van de FSMA en Els De
Keyser, Coördinator van de Dienst toezicht
op de tussenpersonen bij de toezichthouder, komen op het congres vragen van leden beantwoorden.
Door de steun van de vele sponsors hebben we de deelnameprijs heel laag kunnen houden. We hopen dan ook op uw
massale aanwezigheid!

■

AssurMiFID –
Iedereen met de handen in het haar
Tenzij u lange tijd afwezig bent geweest, weet u meteen wat wordt bedoeld met Twin Peaks II. Veel kans dat u
daaronder begrijpt: veel tegenstrijdige
berichten, onmogelijke administratieve verplichtingen, veel bijkomende
kosten, ongeruste werknemers en klanten die niet begrijpen waar u mee bezig
bent bij de verkoop van een verzekeringspolis.
BZB wordt dan ook enorm bevraagd over
deze nieuwe regels. Blijkt dat heel wat tussenpersonen nog niet toe zijn aan de implementatie ervan in hun dagdagelijkse
werking. Nochtans is de wet in werking
getreden op 30 april 2014.
Nogal wat tussenpersonen en hun medewerkers moeten de opleiding nog volgen.
Dit betekent dat een groot deel echt nog

geen idee heeft van wat van hen wordt
verwacht. We vrezen dan ook voor dramatische toestanden de komende jaren. Zodra bepaalde verplichtingen niet kunnen
worden bewezen, heeft de klant immers
veel meer mogelijkheden dan vroeger om
klacht in te dienen en zijn gelijk te halen.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering
mag dan wel de beroepsaansprakelijkheid ten gevolge van Twin Peaks II dekken,
het is nog maar de vraag of dit ook zo zal
blijven indien er massaal veel vorderingen
zouden komen.
De administratieve overlast en chaos is zo
groot dat het correct werken enkel voor
uitzonderingen is weggelegd. Bovendien
moeten er nog reglementen worden uitgebracht met betrekking tot de transparantie van kosten en lasten en met betrekking tot de bewaring van gegevens. De
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praktijk is intussen veel complexer gebleken dan voorzien, waardoor ook de FSMA
niet kan volgen met het beantwoorden
van vragen. Bedoeling was om toch tegen
de zomer een FAQ te hebben gecreëerd
waar iedereen in de sector een antwoord
zou kunnen vinden op de belangrijkste
vragen. BZB heeft vragen gesteld of problemen gesignaleerd met betrekking tot
het statuut van verbonden agent, de cumul van statuten en de praktische problemen inzake transparantie van commissielonen. Op het moment van dit schrijven is
nog helemaal geen sprake van zo’n FAQ en
wordt ook niet rechtstreeks geantwoord
op tal van vragen.
Ook stelt BZB vast dat er in de sector geen
eensgezindheid is over de interpretatie en
toepassing van bepaalde regels. Dit maakt
het voor de tussenpersonen dan ook quasi
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onmogelijk om te weten hoe de regels
moeten worden aangepast.

het ingaan op de vraag van een klant en hij
daar achteraf de dupe van is.

BZB vraagt evaluatie en herziening
van Twin Peaks II
Dat de tussenpersoon in het belang van
zijn klant moet handelen en moet rekening houden met diens behoeften en verlangens, financiële en familiale situatie, lijkt
alleen maar een kwestie van gezond verstand te zijn. Maar de verplichting om dit
alles in documenten te gieten, te bewijzen,
en gedurende jaren bij te houden, heeft
niets meer te maken met goed advies.
Hetzelfde geldt voor die situaties waarin
een document niet werd ondertekend of
een tussenpersoon te vlug is geweest met

De regelgever heeft tot in detail via voorschriften willen regelen hoe advies moet
worden gegeven. Daarbij is de kern van
de boodschap verloren gegaan en denkt
iedereen aan de papieren die moeten worden in orde gebracht, handtekeningen die
moeten worden gezet en een goed archief.
Door de snelle uitwerking met overdreven
administratieve verplichtingen werd de
bedoeling van de wet onderuit gehaald.

soort van producten dat aan retailklanten
mag worden verkocht. BZB meent dat het
ook effectiever is om wie systematisch niet
in het belang van de klant werkt aan te
pakken, eerder dan de volledige sector in
een administratieve molen te steken.
BZB probeert nu de politici en zeker de leden van de Zweedse coalitie te overtuigen
dat een evaluatie en herziening van deze
ingrijpende wetgeving dringend nodig is.
De hele sector van zelfstandige ondernemers actief in verzekeringsbemiddeling
wordt hierdoor immers bedreigd.

BZB is eerder voorstander van het toezicht
op de producten die op de markt worden
gebracht en op beperkingen inzake het

■

BZB vecht uitsluiting
bank- en verzekeringsagenten aan
bij het Grondwettelijk Hof
De Handelsagentuurwet in het
nieuwe Wetboek Economisch Recht
Na jarenlange pogingen om de talloze verschillende wetten van het Belgische handelsrecht te bundelen in een omvattend
Wetboek Economisch Recht, is de vorige
regering er op de valreep in geslaagd om
dit nieuwe wetboek te laten goedkeuren
door het Parlement. Daarin werd ook de
Handelsagentuurwet van 13 april 1995,
die van toepassing is op de bank- en verzekeringsagenten, integraal opgenomen
in Boek X.
Precontractuele
informatieverplichting
Naast de Handelsagentuurwet werd in
Boek X van dit wetboek ook de wet op de
zogenaamde precontractuele informatie
(Wet van 19 december 2005) ingevoegd.
Tot voor de invoering van het Wetboek
Economisch Recht, was deze wet hoofdzakelijk van toepassing op franchisecontracten. Kort samengevat komt het er in
deze wet op neer dat aan de partij aan wie

het recht op gebruik van een commerciële
formule zou worden verleend (franchisenemer), door de andere economisch sterkere partij (franchisegever) gedetailleerde
informatie moet worden bezorgd over de
samenwerking en dit vóór het sluiten van
het contract (zie p. 13 van onze Nieuwsbrief van maart 2014 voor meer informatie).

onder meer ook verplicht om financiële
en juridische informatie over zijn netwerk
en zijn vooruitzichten en plannen voor
het netwerk te communiceren. Daarnaast
moet de principaal ook de agent inlichten
over de lasten en investeringen die hij zal
moeten dragen. Een en ander kan er dus
voor zorgen dat de agent vooraf beter geïnformeerd wordt over de samenwerking
met zijn principaal.

Met de invoering van het Wetboek Economisch Recht, is het toepassingsgebied van
de Wet op de precontractuele informatie aanzienlijk uitgebreid. Dit heeft onder
meer tot gevolg dat ook de handelsagentuurcontracten voortaan aan deze precontractuele informatie dienen te voldoen.
In de praktijk heeft dit tot gevolg dat een
principaal in de toekomst zijn potentiële
agenten moet inlichten - op straffe van
burgerrechtelijke sancties (zie kader pg. 6)
- over een hele lijst van punten.

Bank- en verzekeringsagenten
uitgesloten
Hoewel het nieuwe Wetboek Economisch Recht principieel de zogenaamde
precontractuele
informatieverplichting
oplegt aan elke principaal in een handelsagentuurrelatie, werden de bank- en
verzekeringsagenten verrassend expliciet
uitgesloten (Wetboek Economisch Recht,
Boek X, artikel 26).

Naast een duidelijk zicht op de mogelijke
contractuele bepalingen is de principaal

De redenen die de wetgever hiervoor
aanhaalt, zijn eerder vaag en lijken op het
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eerst gezicht ook geen onderscheid te
rechtvaardigen. De belangrijkste redenen
voor de wetgever om het onderscheid in
te voeren zijn enerzijds dat er in de praktijk weinig problemen in de sector zouden
zijn en anderzijds dat deze materie door
de FSMA zou gereglementeerd zijn. BZB
volgt geen van beide rechtvaardigingen
om de bank- en verzekeringsagenten uit
te sluiten.
Wel integendeel. BZB is net van oordeel
dat toekomstige agenten betere informatie moeten krijgen over de mogelijke samenwerking met een bepaalde principaal.
Vooral bovenvermelde financiële en netwerkinformatie vanuit respectievelijk de
banken en/of de verzekeringsmaatschappen die als principaal optreden, zijn voor
BZB van groot belang.
BZB legt zich dan ook niet neer bij het feit
dat op heden bank- en verzekeringsagenten gediscrimineerd worden ten opzichte
van andere agenten in een handelsagentuurrelatie en is ervan overtuigd dat deze
ongelijke behandeling niet grondwettelijk
is. Dit wil zeggen dat er voor de ongelijke
behandeling van de bank- en verzekeringsagenten geen voldoende objectieve
verantwoording is. Hiervoor heeft BZB
advies ingewonnen bij het onafhankelijke
advocatenkantoor Peeters&Partners. Ook
de Raad van State heeft in haar advies al
twijfels geuit over deze ongelijke behandeling.

BZB procedeert voor het
Grondwettelijk Hof
Mede op basis van het advies van het aangestelde advocatenkantoor heeft BZB de
principiële beslissing genomen om deze
ongelijke behandeling aan te vechten bij
het Grondwettelijk Hof. Dit hof is bevoegd
om door het parlement gestemde wetten
te toetsen aan het verbod op discriminatie zoals voorzien in artikel 10 en 11 van
de Grondwet. BZB zal het beroep begin
oktober 2014 voor het Grondwettelijk Hof
inleiden.

aanzienlijke gelijkenissen met die van
eind jaren ‘90 toen de bank- en verzekeringsagenten ook initieel waren uitgesloten van de toepassing van de Handelsagentuurwet van 13 april 1995. Toen is
het Grondwettelijk Hof (destijds nog het
Arbitragehof ) tussenbeide gekomen en
werd dit onderscheid als ongrondwettelijk

bestempeld. Bijgevolg heeft de wetgever
de uitzondering van de bank- en verzekeringsagenten onder de Handelsagentuurwet moeten schrappen, waardoor de initieel voorziene uitzondering als onbestaand
beschouwd wordt.
We houden jullie verder op de hoogte.

Sancties bij het niet-naleven van de
precontractuele informatieverplichting
De wetgever beschermt met name de persoon die het recht verkrijgt (WER Boek X
art 30):
De persoon die het recht verkrijgt, kan de nietigheid van de overeenkomst inroepen
binnen twee jaar na het sluiten van de overeenkomst in de volgende gevallen:
• wanneer de persoon die het recht verleent het ontwerp van de overeenkomst of
het specifieke document met de juridische en socio-economische gegevens niet
heeft geleverd;
• wanneer de bedenktijd van minstens een maand niet is nageleefd;
• wanneer de persoon die het recht verleent niet ten minste één maand voor het
sluiten van de overeenkomst het gewijzigde ontwerp van overeenkomst en het
vereenvoudigd afzonderlijk document meedeelt indien in het ontwerp van
overeenkomst of in het afzonderlijk document, na de mededeling ervan, een
belangrijke contactuele bepaling wordt gewijzigd;
• wanneer de persoon die het recht verleent, in geval van hernieuwing van een
overeenkomst, gesloten voor een periode van bepaalde duur, in geval van het sluiten
van een nieuwe overeenkomst tussen dezelfde partijen of in geval van wijziging
van een overeenkomst die in uitvoering is en sinds minstens twee jaar gesloten
is, aan de andere persoon geen ontwerp van overeenkomst een vereenvoudigd
document verstrekt minstens een maand voor de hernieuwing of het sluiten van de
nieuwe overeenkomst of de wijziging van de lopende overeenkomst.
• de persoon die het recht verkrijgt, kan de nietigheid van een of meerdere
beding(en) van de overeenkomst inroepen wanneer het afzonderlijk document
de belangrijkste contactuele bepalingen, de wijzigingen aan de belangrijkste
contractuele bepalingen of de wijzigingen aan de gegevens voor correcte
beoordeling van de overeenkomst niet bevat;
• de persoon die het recht verkrijgt kan het gemeen recht inzake wilsgebreken of
quasi-delictuele aansprakelijkheid inroepen als:
--de gegevens voor een correcte beoordeling van de commerciële
samenwerkingsovereenkomst onjuist of onvolledig zijn of ontbreken;
--de wijzigingen aan de gegevens voor een correcte beoordeling van de
commerciële samenwerkingsovereenkomst onjuist of onvolledig zijn of
ontbreken;
--de belangrijke contractuele bepalingen onjuist of onvolledig zijn;
--ode wijzigingen aan de belangrijke contractuele bepalingen onjuist of onvolledig
zijn.
De beschermde partij mag afstand doen van haar wettelijke bescherming na verloop
van de bedenktermijn van een maand na het sluiten van de overeenkomst, en mits
de reden van de nietigheid waarvan afstand wordt gedaan, wordt vermeld (WER Boek
X art 30, laatste lid).
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (2014). Geraadpleegd op 9 september 2014,
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/Handelspraktijken/Franchise/#.VA68UPl_un9

De hele problematiek vertoont overigens
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Geeft u advies
over financiële
planning?
Opgelet!
Op 1 november treedt de wet op de
financiële planning in werking. Het koninklijk Besluit dat nog een aantal bepalingen uit de wet diende uit te voeren,
is intussen ook verschenen. Deze wet
stelt de onafhankelijke financiële planners onder het toezicht van de FSMA en
legt hen ook specifieke gedragsregels
op. Maar dit betekent dat ook u als zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaar - indien u raad geeft over financiële planning - rekening moet houden
met een aantal gedragsregels. In de
vorige Nieuwsbrieven hebben we hier
al uitvoerig over bericht. Opdat u na
1 november niet in strijd zou zijn met
deze nieuwe regelgeving, herhalen we
hierna kort het belangrijkste.
Als zelfstandig bank- of verzekeringsbemiddelaar mag u nog steeds advies over
financiële planning geven, maar in het kader van deze activiteit mag u geen advies
verlenen over beleggingsdiensten of transacties in individuele financiële producten.
Daarbuiten mag u dat uiteraard wel. Ook
mag u als zelfstandig bank- of verzekeringsbemiddelaar de benaming ‘onafhankelijk financieel planner’ niet meer gebruiken en de benaming “financiële planning”
of iets gelijkaardigs niet opnemen in uw
commerciële of maatschappelijke naam.
Onafhankelijke financiële planners mogen
dat wel. Bent u actief als bankagent? Dan
raden we aan om uw agentschapscontract
goed na te lezen.
Hiernaast vindt u een overzicht van de gedragsregels die u moet naleven indien u
na 1 november advies over financiële planning wenst te geven.

Gedragsregels voor financieel planners
Algemeen
99 Op loyale, billijke en professionele wijze voor de belangen van de cliënten
99 Informatie moet correct, duidelijk en niet-misleidend zijn
99 Niet-professionele cliënten te behandelen als consumenten in de zin van
boek VI Wetboek Economisch Recht
Voor het verstrekken van advies
99 Informatie geven aan de (potentiële) cliënt:
-- Identiteit en contactgegevens
-- Statuut en naam van de vergunnende autoriteit (FSMA in België)
-- Mededeling dat het advies normaliter vier aspecten moet belichten (het
burgerlijk recht, het fiscaal recht en de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, en de economische en financiële context)
-- Tarieven en eventuele commerciële voorwaarden
-- Algemene beschrijving van het belangenconflictbeleid
-- Algemene beschrijving van geldende gedragsregels
Let wel: Onafhankelijke financiële planners dienen hun cliënten nog bijkomende informatie
te geven over hun onafhankelijkheid en het feit dat zij geen vergoedingen mogen krijgen,
geen gelden mogen ontvangen en bijhouden, geen beleggingsadvies mogen geven en geen
mandaten of volmachten op rekening van cliënten mogen hebben.

99 Informatie vragen aan de (potentiële) cliënt over zijn/haar
-- Financiële, familiale, professionele situatie
-- Doelstellingen en behoeften inzake financiële planning
99 Schriftelijke overeenkomst te overhandigen aan de cliënt met daarin
-- Rechten en verplichtingen van de partijen
-- Informatie (cf. supra)
-- Uitdrukkelijke vermelding indien cliënt geen multidisciplinaire analyse
wenst + wat wel wordt onderzocht
-- Vermelding van het deel van het vermogen waarover financiële planning
gaat (niets vermelden indien dit het gehele vermogen is)
Tijdens het verstrekken van advies
99 Multidisciplinaire analyse (tenzij uitdrukkelijk anders gewenst door de cliënt)
-- burgerlijk recht
-- fiscaal recht en fiscaliteit
-- sociale zekerheid en bestaanszekerheid
-- economische en financiële context
99 Optimalisatie gehele vermogen van de cliënt (tenzij uitdrukkelijk anders gewenst door de cliënt)
99 Gepersonaliseerd en passend
Verslag
99 Zo snel mogelijk duidelijk en volledig verslag over het verstrekte advies opstellen
99 Bewijs dat advies passend is bij de persoonlijke situatie van de cliënt en multidisciplinaire analyse
Dossier
99 Inhoud: schriftelijke overeenkomst, verslag en andere bewijsstukken
99 Minstens 5 jaar te bewaren na beëindiging van de contractuele relatie
Belangenconflictenbeleid
99 Voorkomen
99 Beheren
99 Informeren
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Verzekeringsbemiddeling
BEWIJS BEROEPSKENNIS VOORTAAN VIA EXAMEN
■■ Waarin verschilt het examen met wat
nu in de verzekeringen wordt opgelegd?
Een test is nu toch ook al verplicht?
Tot nu toe werd er inderdaad ook een verplicht examen georganiseerd in het kader
van de door de FSMA erkende cursussen.
Maar er bestaan geen specifieke regels
over de organisatie en de structuur van
deze examens. De focus lag tot nu toe
meer op de inhoud van de cursussen. In
de toekomst daarentegen, zal de FSMA
uitsluitend de inhoud en de structuur van
het examen aftoetsen omdat er geen verplichte cursus meer zal bestaan.
Jim Lannoo, woordvoerder van de FSMA

Op 14 augustus 2014 verscheen een
Koninklijk Besluit dat bepaalt dat zij die
niet over het vereiste diploma beschikken de vereiste beroepskennis in verzekeringen vanaf 1 januari 2015 moeten
bewijzen door te slagen in een examen.
Wat dit in de praktijk voor de bestaande
en nieuwe verzekeringstussenpersonen betekent, leest u hieronder in een
interview met Jim Lannoo, woordvoerder van de FSMA.

■■ Vanaf 1 januari 2015 moeten verzekeringstussenpersonen (incl. VVD’s en
PCP’s) hun beroepskennis bewijzen door
te slagen in een examen. Wat verandert
er precies?
De verplichting om met vrucht een door
de FSMA erkende cursus in verzekeringen
of in herverzekeringen te volgen, wordt
vervangen door de verplichting om te
slagen voor een door de FSMA erkend
examen. Er zal geen verplichting meer bestaan om een cursus te volgen. Uiteraard
zal nog de mogelijkheid bestaan om cursussen te volgen om zich voor te bereiden
op het examen, maar deze cursussen zijn
niet meer verplicht.

■■ Wie moet dit examen precies afleggen?
Moeten bestaande verzekeringstussenpersonen opnieuw een examen afleggen?
Het nieuwe systeem betreft fundamenteel
de personen die tot het beroep willen toetreden, en niet zij die reeds in het beroep
actief zijn. Hierbij zijn er wel twee nuances
aan te brengen. Reeds ingeschreven tussenpersonen die hun activiteit willen uitbreiden tot takken waarvoor zij niet ingeschreven zijn, zullen hun beroepskennis in
verband met deze nieuwe takken moeten
bewijzen via dat examen. Als een nieuwe
kennisvereiste ingevoerd wordt, wat onlangs het geval is geweest met de kennis
van de gedragsregels, zullen de personen
die aan deze kennisvereiste onderworpen
zijn, het bewijs van hun beroepskennis ook
moeten leveren via dat examen.
Buiten deze twee hypotheses zal het examen dus enkel afgelegd moeten worden
door kandidaat-verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en voorgedragen
VVD’ers en PCP’ers die geen houders zijn
van een universitair master-diploma of van
een bachelor-diploma waarvan het lessenprogramma minstens 11 studiepunten
technische kennis inzake verzekeringen
en 3 studiepunten inzake bedrijfsbeheer
bevat, of een equivalent percentage van
studiebelasting.
Het nieuwe examensysteem zal vanaf
1 januari 2015 van kracht worden. De wet-
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gever heeft wel overgangsbepalingen
voorzien. Zo is de vereiste om te slagen
voor een door de FSMA erkend examen
niet van toepassing op personen die op
1 januari 2015 reeds met vrucht een door
de FSMA erkende gespecialiseerde cursus
in verzekeringen of herverzekeringen hadden gevolgd zoals die van kracht was voor
de wetswijziging of zich reeds voor een
dergelijke cursus hadden ingeschreven.
In dat geval moeten deze personen deze
cursus met vrucht hebben gevolgd tegen
31 december 2017.
Volledigheidshalve wijs ik er ook op dat de
reeds ingeschreven tussenpersonen en de
VVD’ers die reeds in functie zijn, steeds de
nodige bijscholingspunten moeten behalen (zonder examen), maar dit is een andere verplichting die niet gewijzigd wordt.
■■ Hoe zal dit examen eruit zien en waar
kunnen ze hiervoor terecht?
De inhoud van de door de FSMA erkende
examens moet voldoen aan bepaalde
eindtermen.
In samenwerking met Assuralia, Feprabel,
FVF, BVVM, , Febelfin Academy en BZB
heeft de FSMA examenregels, waaronder
eindtermen, ontwikkeld. Wanneer het directiecomité van de FSMA de examenregels zal hebben goedgekeurd, zullen zij als
basis gelden om de structuur van het erkende examen voor de verzekeringssector
vast te leggen.
Onder voorbehoud dat het directiecomité
van de FSMA het nieuwe examensysteem
erkent, zal het examen volledig via een
geïnformatiseerde procedure verlopen,
met gebruik van meerkeuzevragen. Om
de objectiviteit van het examen maximaal
te garanderen zullen de vragen ‘at random’
worden geselecteerd door een gecentraliseerd informaticasysteem. Het examen zal
afgelegd kunnen worden in examencentra
die door een erkenningscommissie zullen
worden erkend. De lijst van deze centra zal
uiteraard bekendgemaakt worden, alsook
praktische instructies om zich in te schrijven.
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■■ Wat indien men niet slaagt? Of slechts
in een deel van het examen slaagt?
Het examen mag materie per materie afgelegd worden. Een materie bestaat uit
een verzekeringstak of een wetgeving.
Voor elke materie moet de kandidaat minstens 60% van de punten behalen.
Indien een kandidaat niet slaagt voor het
examen, mag hij het examen meermaals
opnieuw afleggen op voorwaarde dat hij
telkens een wachttijd van 2 maanden respecteert.
■■ Heeft deze wijziging ook invloed op het
bewijs van kennis van de AssurMiFIDgedragsregels?
De gedragsregels toepasselijk voor de verzekeringssector maken deel uit van materies die de verzekeringstussenpersonen,
hun VVD’ers en PCP’ers moeten kennen
om in het register van de tussenpersonen
ingeschreven te worden of ingeschreven
te blijven.

■■ Moeten bestaande tussenpersonen dan
ook vanaf 1 januari 2015 een examen
afleggen met betrekking tot Twin Peaks
II? Wat is het verschil met de test die nu
moet worden afgelegd?
De op 1 januari 2015 reeds ingeschreven
tussenpersonen, hun VVD’ers en PCP’ers
die geen houders zijn van bovenvermelde
diploma’s of niet reeds een door de FSMA
erkende cursus in deze materie met vrucht
hebben gevolgd of daarvoor ingeschreven
zijn, zullen het bewijs van hun kennis van
de gedragsregels moeten afleveren door
te slagen in een erkend examen in deze
materie.
De op 30 april 2014 reeds ingeschreven
tussenpersonen, hun VVD’ers en PCP’ers
moeten de kennis van de gedragsregels
ten laatste tegen 1 mei 2015 kunnen bewijzen.
De test die nu moet worden afgelegd,
maakt deel uit van een door de FSMA erkende cursus over de gedragsregels voor

de verzekeringssector. Vanaf 1 januari 2015
zal zoals hierboven gezegd, de verplichting een cursus te volgen vervangen worden door de verplichting voor een examen
te slagen.
■■ Wat als tussenpersonen het nodige bewijs van beroepskennis in het kader van
Twin Peaks II niet kunnen voorleggen op
1 mei 2015?
Het bewijs van de kennis van de gedragsregels voor de verzekeringssector is één
van de voorwaarden (beroepskennis) om
in het register van de verzekeringstussenpersonen ingeschreven te worden of ingeschreven te blijven. Indien dat bewijs op 1
mei 2015 niet geleverd kan worden door
een reeds ingeschreven tussenpersoon,
zijn VVD’ers of PCP’ers, kan, na aanmaning,
de inschrijving van de tussenpersoon uit
het register geschrapt worden en mogen
de VVD’ers en PCP’ers hun functies niet blijven uitoefenen.

Maurizio, Kris en Marc
kozen voor de
persoonlijke aanpak
van Fintro.
Maak kennis met uw nieuwe buren,
bankagenten en
verzekeringsmakelaars
in Sint-Truiden!
FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

| www.fintro.be |
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

180x130_Ad_FINTRO_Sint-Truiden.indd 1

15/11/13 10:01

9

SEPTEMBER 2014

Consultatie over Europese Richtlijn
inzake zelfstandige handelsagenten
BZB maakt van gelegenheid gebruik om problemen inzake handelsagentuur Europees aan te kaarten
De Belgische wet op de handelsagentuur
is een uitvoering van de Europese richtlijn
inzake de zelfstandige handelsagenten
(Commercial Agents Directive 86/653/
EEC). De Europese richtlijn beperkt zich tot
zelfstandige handelsagenten die bemiddelen bij het tot stand brengen van de verkoop of de aankoop van goederen. Bij de
uitvoering van deze richtlijn heeft België
ervoor geopteerd om een ruimer toepassingsgebied te voorzien en de wet ook van
toepassing te maken op de dienstverlening.
In de wet van 1995 werden evenwel de
bank-, verzekerings- en beursagenten
expliciet uitgesloten. Het ongedaan maken van deze uitsluiting vormde meteen
het voornaamste actiepunt van BZB. De
vereniging haalde hier dankzij de steun
van toenmalig volksvertegenwoordiger
Luc Willems haar slag thuis en vanaf 1999
werd de wet op de handelsagentuur ook
van toepassing op bank-, verzekerings- en
beursagenten.
De wet van 4 mei 1999 verschoof het
zwaartepunt van de relatie tussen de

bank- en verzekeringsagent enerzijds en
de principaal anderzijds van het eenzijdig burgerlijk mandaat, dat onmiddellijk
opzegbaar was zonder enige vergoeding,
naar de meer evenwichtige handelsagentuurovereenkomst. Een aantal belangrijke
regels over commissionering, opzeg, uitwinning en dergelijke werden dwingend
vastgelegd. Er kan niet meer contractueel
van worden afgeweken door de principaal
ten nadele van de agent.
Een enorme vooruitgang, maar zoals u
weet helemaal niet voldoende om de relatie tussen agent en principaal evenwichtig
te maken.

Consultatie
Het Directoraat-generaal Interne markt
en diensten van de Europese Commissie
houdt nu een publieke consultatie over
deze richtlijn. Het doel van deze consultatie is om beroepsverenigingen die handelsagenten vertegenwoordigen, de principalen en consumenten vragen te stellen
over het functioneren van de richtlijn om
ze te kunnen evalueren. Daarbij gaat het

om vragen over de impact van de richtlijn
vooral ten aanzien van KMO’s en grensoverschrijdende activiteiten, de markt
waarbinnen de zelfstandige handelsagenten opereren en ten slotte het standpunt
van de stakeholders met betrekking tot de
toekomst van de richtlijn.
BZB vindt deze publieke consultatie een
ideale gelegenheid om de problemen met
betrekking tot het statuut van zelfstandig
handelsagent actief in de financiële sector
in België Europees aan te kaarten. Daarbij
gaat het over de kwestie van de indirecte
commissies, de discussie over zogenaamde nieuwe producten, de paritaire overlegorganen, etc.
Het is duidelijk dat het hier om lobbywerk
op lange termijn gaat. Desalniettemin grijpen we dit aan om ook de politici in België
te motiveren om de Belgische wet op de
handelsagentuur te evalueren en te herzien.

■

Beslist ook bij u een paritair overlegorgaan
over uw commissieloon?
In de wet op de handelsagentuur wordt
het toegelaten dat in de sectoren van het
verzekeringswezen en de kredietinstellingen in een paritair overlegorgaan overeenkomsten worden gesloten over de wijziging van commissies. Deze wijzigingen
zijn zowel bindend voor alle agenten als
voor de bank. BZB heeft intussen al heel
wat ervaring opgedaan met betrekking
tot de werking van de paritaire overleg-

organen. Er zijn nogal wat zaken die beter
kunnen. BZB ijvert dan ook bij de banken,
Febelfin en de politici om hier de nodige
garanties te bieden voor een goede werking van de paritaire overlegorganen.

met de verbreking van de overeenkomst.
Wanneer de agent de gewijzigde commissies gedurende een relatief lange periode
zonder voorbehoud aanvaardt, stemt hij in
met deze wijziging.

Uitzondering op de regel
Artikel 15 van de wet op de handelsagentuur bepaalt dat iedere eenzijdige commissiewijziging een handeling is die gelijkstaat

Toen de wet op de handelsagentuur ook
van toepassing werd op de zelfstandige
bank- en verzekeringsagenten, werd hier
een uitzondering aan toegevoegd. Er werd
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voorzien dat in de sectoren van het verzekeringswezen, de kredietinstellingen en de
gereglementeerde markten voor effecten
een overeenkomst van commissiewijziging kan worden gesloten in een paritair
overlegorgaan. Wijzigingen goedgekeurd
door zo’n paritair overlegorgaan zijn zowel bindend voor alle agenten als voor de
principaal. Dit betekent dat een individuele agent geen verbreking kan inroepen
bij een commissiewijziging goedgekeurd
door het paritair overlegorgaan. Agentenvertegenwoordigers in de paritaire overlegorganen hebben dus als lasthebber van
de agenten een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij beslissen immers voor al hun
collega’s.
Paritaire overlegorganen zijn bevoegd voor
wijziging van het bedrag van commissies
of voor wijziging van de berekeningswijze
van de commissies. Zij zijn daarentegen
niet bevoegd om overeenkomsten te sluiten met betrekking tot kosten, vaste vergoedingen en andere zaken.
Hoe deze paritaire overlegorganen worden
samengesteld en hoe ze werken, wordt bij
Koninklijk Besluit bepaald. Dit KB kwam tot
stand op basis van een herenakkoord tussen de diverse sectororganisaties en werd
gepubliceerd op 20 september 2002.
Samenstelling door verkiezing
De paritaire overlegorganen zijn samengesteld uit zowel vertegenwoordigers van
de agenten als van de principaal die elk
verkozen worden voor een periode van
drie jaar. Langs de kant van de principaal
zijn er drie gewone en drie plaatsvervangende vertegenwoordigers. Daarvan is er
minstens één vertegenwoordiger van de
commerciële directie.
Het aantal agentenvertegenwoordigers
wordt bepaald door de grootte van het
agentennet van de bank. Indien er meer
dan 250 agenten zijn, zijn er tien agentenvertegenwoordigers. Zijn het er minder
dan 250? Dan worden er zes verkozen.
Wanneer het aantal kandidaten minder is
of gelijk aan het aantal plaatsen, dan vinden er geen verkiezingen plaats.

Er zijn evenwel minstens drie kandidaten
nodig om geldig te zijn. Zij kunnen zich
niet door een andere persoon laten vervangen, tenzij ze blijvend verhinderd zijn
of hun agentuurovereenkomst beëindigd
werd. In deze laatste gevallen worden zij
vervangen door de eerste niet-verkozene
op de lijst.
Agentenvertegenwoordigers
genieten
een extra bescherming. Indien ze opgezegd worden door hun principaal, krijgen
ze achttien maanden extra vergoeding
uitbetaald en dit tot zes maanden na het
mandaat. Kandidaten hebben recht op
een jaar extra vergoeding.

Werking kan beter
Het KB bepaalt dat een vergadering kan
worden bijeengeroepen op initiatief van
meer dan de helft van de agentenvertegenwoordigers of de vertegenwoordigers
van de principaal. De vergadering komt
altijd samen op de hoofdzetel van de principaal en minstens zeven dagen voor de
vergadering dienen de deelnemers een
gedetailleerde agenda te krijgen. Vaak zit
hier al een probleem. Het gebeurt frequent
dat aan de agentenvertegenwoordigers
een agenda wordt bezorgd waaruit onvoldoende de bedoeling van de vergadering
blijkt. Een gedetailleerde agenda laat toe
aan de partijen om zich voor te bereiden
en eventueel te anticiperen op bepaalde
voorstellen. Vandaar dat het ook belangrijk
is te bewaken dat de beraadslaging enkel
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die punten betreft die op de agenda stonden. Het in extremis toevoegen van punten kan niet aanvaard worden.
De partij die de vergadering vraagt, neemt
het voorzitterschap op zich. Indien de
agenten zelf het initiatief nemen om een
vergadering bijeen te roepen, nemen zij
dus het voorzitterschap waar, wat toch niet
onbelangrijk is.
Er wordt in het KB voorzien dat de principaal het secretariaat op zich neemt. Van
elke vergadering dient een verslag te worden bezorgd, dat alle agenten na goedkeuring ervan moeten ontvangen. Het
opstellen van het verslag komt toe aan de
principaal. Het spreekt voor zich dat wie de
pen vasthoudt, een belangrijke rol speelt
in dergelijke onderhandelingen. Vaak is er
discussie over de verslagen omdat de principaal een onvolledig of gekleurd verslag
heeft opgesteld. Zo is al meermaals gebleken dat afspraken of beloftes niet werden
opgenomen in het verslag, met de nodige
discussies achteraf. Ook gebeurt het niet
zelden dat er nadien discussie is over hoe
bepaalde beslissingen moeten worden
geïnterpreteerd. Daarom is het belangrijk
uitgebreide verslagen te hebben. Vandaar
dat BZB voorstander is om eerder alles
te notuleren of om een bandopname te
maken. Een andere oplossing zou zijn om
de agenten het verslag te laten opstellen.
Dit verslag moet na goedkeuring aan alle
agenten worden bezorgd.
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MET VERTROUWEN KIJKEN NAAR DE TOEKOMST
NIEUW: HET VERZEKERINGSKOMPAS
“Niets is sterker dan een idee waarvoor de tijd gekomen is.”

Victor Hugo

D.A.S.-Rechtsbijstand biedt een nieuw verkoopinstrument met de klant als spilfiguur. Aansluitend op de
‘VerzekeringsMindmap’ brengt D.A.S. nu een nieuw
instrument: het ‘VerzekeringsKompas’.

PROFESSIONEEL VERZEKERINGSADVIES
OP CRUCIALE MOMENTEN
De techniek achter het VerzekeringsKompas zal u
toelaten om professioneel advies te geven op scharniermomenten in het leven van uw klanten.
 Pro-actief of re-actief klantencontact?
 Hoe kunnen we klanten stimuleren om meer
aandacht te besteden aan hun verzekeringen?
 Welke zijn cruciale dialoogmomenten?
 Hoe klanten conceptueel beter verzekeren?
 Hoe creëren we klantenbinding?
 Hoe kunnen we onze portefeuille optimaliseren?
 Hoe kunnen we verder succesvol zaken doen?
We moeten klaar staan voor de toekomst. Alles draait
rond conceptuele klantenaanpak, rond klantenbetrokkenheid en klantentevredenheid. Deze lezing zal
doorspekt zijn met inspirerende tips, met doeltreffende ideeën en met pragmatische oplossingen.
D.A.S.-Rechtsbijstand nodigt uit.

NIEUW: HET VERZEKERINGSKOMPAS
Een sterk marketingconcept opent deuren voor de
verzekeringsmakelaar. We moeten onze klanten en
prospecten aanmoedigen en motiveren om goed en
beter verzekerd te zijn. Een makelaar die zo werkt, is
onderscheidend en scoort meer.
Het VerzekeringsKompas?
Wat? Hoe? Waarom?
Kom het ontdekken tijdens
onze makelaarsmeetings.
Ter gelegenheid van het
nieuwe boek “Succes met de
zaak verzekerd – Het BusinessKompas” dat verschijnt
in het najaar 2014 organiseert
D.A.S. in Vlaanderen zes makelaarsmeetings.

HET VERZEKERINGSKOMPAS
VOLG HET KOMPAS RICHTING D.A.S.

De verzekeringsmakelaar
als klantencoach en verzekeringscoach
12
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Om geldig te beraadslagen moet minstens de helft van de vertegenwoordigers
van de beide partijen aanwezig zijn. Zeer
eigenaardig en ongezien, is dat voorstellen kunnen worden goedgekeurd indien
de helft van de aanwezige vertegenwoordigers van elke partij ermee instemt. Een
meerderheid zoals we toch zouden mogen verwachten voor beslissingen over
het inkomen van anderen is hier niet vereist. Bijvoorbeeld als vier van de acht agentenvertegenwoordigers aanwezig zijn, en
twee ervan met een commissiewijziging
instemmen, dan zijn deze goedgekeurd.
BZB wilt dat dit wijzigt in de wet en dat
goedkeuring enkel bij meerderheid mogelijk is.
Belangrijk is dat er bij stemming van een
concreet voorstel één agentenvertegenwoordiger uitstel van stemming kan vragen tot een volgende vergadering van
het paritaire overlegorgaan en dit binnen
een periode van 15 kalenderdagen. Deze
vraag hebben we evenwel nog niet veel
gezien. Vaak gebeuren de besprekingen
voor commissiewijziging onder tijdsdruk
en vergt het heel wat moed om dan een
uitstel van stemming te vragen.
Wat de onderhandelingen zelf betreft, stellen we vast dat de principaal vaak weigerachtig staat om gedetailleerde informatie,
prognoses, etc. te bezorgen aan de agentenvertegenwoordigers. Vaak is ook niet
duidelijk welk budget de principaal voor
ogen heeft. We zien dat waar deze informatie wel wordt bezorgd en de agenten
simulaties kunnen maken en verschillende
scenario’s kunnen vergelijken, dit leidt tot
betere akkoorden. Ook nog maar weinig
gezien, maar ook een praktijk die het wederzijdse vertrouwen doet toenemen is de
mogelijkheid om achteraf te evalueren en
desnoods bij te sturen.
Wat we ook regelmatig zien, is dat de principaal oeverloos vergadert en de agentenvertegenwoordigers talloze keren laat
opdraven naar de hoofdzetel. Agentenvertegenwoordigers die hiervoor zonder
enige vergoeding hun kantoor telkens
moeten verlaten, ervaren daardoor alleen

al een enorme druk. Het is van belang
dat de agentenvertegenwoordigers niet
meestappen in deze manier van onderhandelen en hun grenzen stellen.
Ten slotte stelt BZB vast dat de agentenvertegenwoordigers soms verleid of gedwongen worden om beslissingen te nemen
zonder dat ze dit op een of andere manier
hebben kunnen aftoetsen met de agenten
die ze vertegenwoordigen. Nochtans is
dat gezien het belang van de beslissingen
die worden genomen cruciaal. Anderzijds
hebben we ook al gezien dat daar waar de
achterban wordt geraadpleegd, de agenten slechts in beperkte mate opdagen en
op die manier hun kans verkijken om mee
te beslissen over hun commissies.
Het moet ook gezegd: de agentenvertegenwoordigers die nu zetelen in de paritair overlegorgaan hebben een belangrijke, maar weinig benijdenswaardige job.

Zowel van agenten als van de principaal
ervaren zij druk. Bovendien moeten zij zich
vrijmaken zonder enige vergoeding voor
de vele vergaderingen op de hoofdzetel.
En tot slot dragen zij de verantwoordelijkheid over het inkomen van hun vele collega-agenten. Het hoeft geen verwondering
dat in sommige gevallen er niet voldoende
kandidaten worden gevonden en er zelfs
geen verkiezingen worden gehouden.
BZB is ervan overtuigd dat indien meer aan
de voorwaarden voor een betere werking
zou worden voldaan, dit voor alle partijen
een win-situatie zou zijn. Omdat de meeste zaken bij Koninklijk Besluit zijn geregeld,
heeft BZB in haar politiek memorandum
dan ook een aantal eisen tot verbetering
van de werking van de paritaire overlegorganen opgenomen. Intussen hopen we
dat het goede voorbeeld van sommige
principalen in het paritair overlegorgaan
een toonbeeld kan zijn voor de anderen.

FSMA-erkende
fiscaal-financiële opleidingen *
voor bank en verzekering
met Lieven Van Belleghem
* MET KORTING VOOR BZB-LEDEN

Programma najaar 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Personenbelasting
Woonkredieten – Levensverzekering –
Pensioensparen
Groepsverzekering –
IPT en VAPZ (aanvullende pensioenen)
Erf- en Successierecht
(en levensverzekeringen)
Successieplanning
Samenlevingsvormen
Financiële analyse
Vennootschapsbelasting
Beroepskosten

Betalen met KMO-portefeuille mogelijk!
Voor gedetailleerde informatie, stuur een
mailtje naar: info@lievenvanbelleghem.be
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Blijf op de hoogte en schrijf je in
op de nieuwsbrief en RSS-feeds van de FSMA
De Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) brengt geregeld waarschuwingen uit. Hoewel BZB haar leden
zo veel mogelijk informeert over deze berichten, raden we elke zelfstandige financiële tussenpersoon ten zeerste aan om zich

op de website van de FSMA zelf ook in te
schrijven op de elektronische nieuwsbrief
en zo op de hoogte te blijven van alle berichten die de toezichthouder verspreidt.
Dit kan ook door zich via de website van
de FSMA in te schrijven op de RSS-feeds.

Hieronder een voorbeeld van een recente
mededeling van de FSMA, waarin ze waarschuwt voor bepaalde activiteiten van verschillende aanbieders van binaire opties
en forex producten.

Aanbieders van binaire opties en Forex
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van
verschillende aanbieders van binaire opties en forex producten. Verschillende buitenlandse ondernemingen bieden deze zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aan in België zonder naleving van de Belgische
financiële wetgeving: XP Markets, Tradmaker, Bank Of Market, Time Binary, Aston Markets / Aston Forex /
Ebinaires, KD Markets en Tradaxa.
De verschillende ondernemingen hebben in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mogen dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.
Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die de verschillende ondernemingen aanbieden, namelijk binaire opties en forex producten, speculatief en zeer risicovol. De belegger riskeert hierbij zijn
volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft overigens recent gewaarschuwd voor de risico's verbonden
aan binaire opties. In juni 2011 heeft de FSMA ook al gewaarschuwd voor de risico's verbonden aan speculatieve transacties op deviezen (forex).
Ten slotte beschikken de verschillende ondernemingen niet over het vereiste, door de FSMA goedgekeurde, prospectus voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op het Belgisch grondgebied.
De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare
aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door de verschillende ondernemingen en om geld te storten
op een rekeningnummer dat de verschillende ondernemingen zouden opgeven.
U vindt de waarschuwingen betreffende XP Markets, Tradmaker, Bank Of Market, Time Binary, Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires, KD Markets en Tradaxa terug op de website van de FSMA.
Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de
financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met
de FSMA (tel.: +32 2 220 59 10; e-mailadres: info@fsma.be).

Bron: FSMA (2014). Aanbieders van binaire opties en Forex.
Geraadpleegd op 1 september 2014, http://www.fsma.be/nl/Article/press/warnfsma/2014/2014-08-22_binoptionsforex.asp
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Albert Verlinden nieuwe voorzitter van BZB
naar leden die zich via de raad van bestuur
wilden engageren, ben ik hier meteen op
ingegaan. Een jaar later werd mij gevraagd
om in het dagelijks bestuur te komen zetelen, nu ondertussen vijf jaar geleden.

Albert Verlinden, Voorzitter BZB

Op 3 september werd Albert Verlinden
door de raad van bestuur van BZB verkozen tot nieuwe voorzitter. In deze
functie volgt hij Daniel Nicolaes op,
die in juni de strijd tegen een slepende
ziekte heeft verloren. Albert is geen onbekende bij BZB. Hij zetelt al zes jaar in
de raad van bestuur, waarvan de laatste vier als ondervoorzitter. Wij stelden
onze kersverse voorzitter een aantal
vragen.

■■ Hoe ben je bij BZB terechtgekomen?
Ik ben zeven jaar geleden lid geworden
van BZB op advies van een collega die mij
ervan overtuigde dat het als zelfstandig
bankagent belangrijk is om aangesloten
te zijn bij een beroepsvereniging die je
belangen verdedigt. Ook zou ik als BZB-lid
de informatie krijgen die ik als zelfstandige nodig heb om mijn beroep correct
te kunnen uitoefenen. Daarnaast zou ik
mijn rechtsbijstandsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen
aanzienlijk voordeligere tarieven kunnen
afsluiten. Kort nadat ik lid ben geworden,
had ik advies nodig. Ik kwam voor de eerste keer terecht bij de juriste van BZB die
mij toen zeer goed heeft geholpen. Toen ik
in het jaar daarop een brief kreeg van BZB
waaruit bleek dat ze nog op zoek waren

■■ Wat is jouw visie op BZB?
BZB is de laatste jaren uitgegroeid tot de
grootste beroepsvereniging van de zelfstandige bank en verzekeringsbemiddelaars, maar daar mag het verhaal niet
ophouden. De financiële tussenpersoon
wordt vandaag geconfronteerd met een
snel veranderende sector en hier willen
we onze leden natuurlijk in bijstaan. Bovendien zijn er vandaag heel wat nieuwe
statuten waaronder dat van bankmakelaar,
financieel planner en kredietbemiddelaar.
Vaak zijn deze cumuleerbaar met het statuut van bankagent of verzekeringstussenpersoon. Door de komst van deze nieuwe
statuten worden we ook gedwongen om
onze eigen kennis te verruimen om zo
onze leden de service te kunnen bieden
die ze nodig hebben. BZB wil daarom ook
uitgroeien tot de beroepsvereniging voor
deze zelfstandige financiële tussenpersonen, los van het achterliggende statuut.
De crisis heeft er ook voor gezorgd dat de
financiële tussenpersoon de laatste jaren
werd overrompeld met heel wat nieuwe
wetgeving. Ook daar zit voor BZB nog heel
wat werk om het beroep van de financiële
tussenpersoon niet te laten vervallen in
een louter administratieve job waarbij de
regels belangrijker worden dan de klant.
De zelfstandige financiële tussenpersoon
is de vertrouwenspersoon van de klant en
dat willen we graag ook zo houden. Daarom heeft BZB ook een adviserende rol, niet
enkel voor de financiële tussenpersonen,
maar ook voor de banken en maatschappijen waar deze financiële tussenpersonen
mee samenwerken en voor de politieke instanties en de regelgever. Wie anders dan
BZB is hier het best geplaatst om de theorie aan de praktijk af te toetsen?
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■■ Hoe zie jij de toekomst van de zelfstandige financiële tussenpersoon?
Het wordt de financiële tussenpersonen
vandaag de dag niet makkelijk gemaakt.
We worden geconfronteerd met nieuwe
technologieën, een steeds meer eisende
klant, een moeilijke markt, de inkomsten
liggen onder druk, er komt meer en meer
regelgeving, enz. Wie vandaag zijn zaak
runt zoals hij dit tien jaar geleden deed,
zal het de komende jaren zeer moeilijk
krijgen. Maar zoals bij elke crisis zijn er ook
opportuniteiten. De financiële tussenpersoon kan meer dan ooit zijn adviserende
rol als de vertrouwenspersoon voor de
klant in de verf zetten. We evolueren meer
en meer van een generalist naar een specialist, waardoor we de klant beter kunnen
begeleiden op de momenten dat zij dit
het hardst nodig hebben.
Het voordeel van de zelfstandige financiële tussenpersoon als distributiekanaal is
dat de klant zijn meest waardevolle goed
is. Hij kent zijn klant door en door en in
tegenstelling tot de andere distributiemodellen weet hij ook effectief wat er bij
de klant speelt en is hij dan ook de meest
aangewezen persoon om de klant op een
juiste en correcte manier te begeleiden op
de momenten waarop hij dit het meeste
nodig heeft.
■■ Welke boodschap geef je je collega’s
graag nog mee?
In tijden waar alles aan een razendsnel
tempo verandert, is het des te belangrijker om je te verenigen om zo met één
gemeenschappelijke stem naar buiten te
kunnen komen en effectief gehoor te krijgen. BZB kan die stem voor u zijn zodat wij
zo goed mogelijk uw belangen kunnen
verdedigen bij uw principaal, partnermaatschappij, de politiek en de wetgever.

■

PARTNERS

SILVER

GOLD

PLATINUM
SEPTEMBER 2014
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BZB-CONGRES
7 NOVEMBER 2014

VAN DISTRIBUTIEMODEL
NAAR EEN SUCCESVOL SERVICEMODEL
TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER

PRAKTISCH
KINEPOLIS EVENT CENTER | ANTWERPEN
Deelnameprijs:
€ 25 voor personen met FSMA-nr.
€ 75 voor personen zonder FSMA-nr.
Inschrijven:
kan tot 1 november op onze website
www.bzb.be/nl/congres
Geregelde bijscholing:
2 punten bank (B 600 014) en
2 punten verzekeringen (A 700 011)
Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen
op 7 november!

PROGRAMMA
Voorprogramma: workshops (10u00)
CRM - Morningstar - Zoomit - Proximus

Hoofdprogramma: congres (13u00)
Presentatie:
Hanne De Coutere
Sprekers:
Ivan Van de Cloot,
Hoofdeconoom Itinera Institute en Executive professor
Antwerp Management School
Jean-Paul Servais,
Voorzitter van de FSMA
Els De Keyser,
Coördinator Dienst Toezicht op de tussenpersonen bij de FSMA
Gino Van Ossel,
Professor Retail Marketing of Retail Management
Vlerick Business School
Pieter Oversteyns,
Managing Director Accenture
Roel Van de Wiele,
Vennoot Atlas
18u30 Receptie
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De levensverzekering als instrument van fiscale planning
INTERESSANTE BESLISSING VAN DE RULINGCOMMISSIE
In het kader van successieplanning
worden kapitalen wel vaker belegd in
spaar- en beleggingsverzekeringen
of levensverzekeringen. Levensverzekeringen laten toe om op een fiscaal
vriendelijke manier aan een bepaald
persoon (al dan niet een wettelijke erfgenaam) iets na te laten. In concreto
wordt deze persoon in een levensverzekering aangeduid als “begunstigde”,
met evenwel de mogelijkheid voor de
verzekeringsnemer om deze contractuele begunstiging later te wijzigen of
zelfs in te trekken. Een dergelijk “beding ten behoeve van een derde” laat
op die manier een grote flexibiliteit toe.

Vaak stelt zich echter de vraag of een dergelijke begunstiging aan de heffing van
successierecht ontsnapt.
Voor de bepaling van de verschuldigde
successierechten dient er immers rekening
te worden gehouden met artikel 8 van het
Wetboek Successierechten (hierna “W.
Succ.”). Dit artikel bepaalt uitdrukkelijk dat
dergelijke bedingen ten behoeve van een
derde aanzien worden als een “fictief legaat” en onderworpen zijn aan successierechten bij overlijden van de verzekerde.
Een successieplanning die gebruik maakt
van een levensverzekering zou dus wel
eens geheel haar fiscaal doel kunnen missen.
Er bestaat echter een mogelijkheid om dit
“ongemak” te vermijden. Zo voorziet artikel 8 W. Succ. dat er géén sprake is van
een fictief legaat indien het beding voorafgaandelijk onderworpen werd aan de
schenkingsrechten. Ingevolge deze bepaling is er immers geen sprake van een fictief legaat inzake de “sommen, renten of
waarden, verkregen ingevolge een beding

dat aan het registratierecht gevestigd voor
de schenkingen werd onderworpen”.
Aangezien de polis zelf geen schenkingsakte is, kan men deze niet vrijwillig laten
registreren. Het is echter wel mogelijk een
addendum aan de polis toe te voegen,
waarbij de kinderen de begunstiging via
levensverzekering uitdrukkelijk aanvaarden. Dit addendum kan wel aangeboden
worden ter registratie en schenkingsrechten kunnen dan betaald worden (zie verder). Doordat de schenking geregistreerd
werd, zullen op het moment van het overlijden en dus het uitkeren van het kapitaal
geen successierechten meer verschuldigd
zijn op de uitkering.
In Vlaanderen en in het Brussels Gewest
(het betreft hier immers een regionale
materie) moet bovendien rekening worden gehouden met art. 4, 3° W. Succ dat
eveneens als een fictief legaat aanziet: “alle
schenkingen onder de levenden van roerende
goederen die de overledene heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde die vervuld
wordt bij het overlijden van de schenker”.
Wallonië heeft dan weer een andere, specifieke regeling.
In de praktijk stelde men zich de vraag of
het hierbij dan ook mogelijk was om in
Vlaanderen (en Brussel) gebruik te maken
van de verlaagde schenkingsrechten voor
schenkingen van roerende goederen om
het fiscale prijskaartje zoveel mogelijk te
drukken.
Deze vraag werd aan de Rulingcommissie bij het Ministerie van Financiën voorgelegd, samen met de vraag naar de belastbare grondslag voor de heffing van de
schenkingsrechten.
In een ruling van 18 juni 2013 (ruling nr.
2013.056) werd de eerste vraag intussen
positief beantwoord door de Rulingcom-
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missie. Hierdoor wordt de weg geopend
om de levensverzekering - nog meer dan
voorheen - in te zetten als instrument voor
successieplanning.
In het concrete geval dat aan de Rulingcommissie werd voorgelegd ging het om
een Tak 23 verzekering die werd onderschreven door een vader (verzekeringsnemer) op het hoofd van zijn echtgenote
(verzekerde), waarbij tevens de 2 kinderen
als begunstigden werden aangeduid.
In haar beslissing heeft de Rulingcommissie bevestigd dat het beding ten behoeve
van een derde in een levensverzekeringsovereenkomst kan worden geregistreerd
tegen het verlaagd schenkingsrecht van
3 of 7% voor roerende goederen in het
Vlaams Gewest (en dus bij uitbreiding ook
in het Brussels Hoofdstedelijk en – in mindere mate – het Waals Gewest) en dat op
die wijze de heffing van de successierechten kan worden vermeden door de betaling van een (beperkt) registratierecht.
De Rulingcommissie heeft echter 2 voorwaarden gesteld aan deze mogelijkheid:
• De begunstigde moet het voordeel
van het beding aanvaarden, waardoor
de begunstiging uiteraard onherroepbaar wordt - wat dus concreet tot gevolg heeft dat de levensverzekering als
techniek voor successieplanning in haar
meest fiscaal gunstige vorm wel enigszins aan flexibiliteit zal inboeten, aangezien de verzekeringsnemer de begunstiging niet meer eenzijdig kan wijzigen;
en
• De schenker-verzekeringsnemer mag
niet zelf de verzekerde zijn – het verzekeringscontract kan dan bv. zo worden
opgesteld dat de verzekeringsnemer (de
schenker) de echtgenoot is, zijn echtgenote de verzekerde en de kinderen de
begunstigden, dit verhindert echter wel
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dat er samenloop ontstaat tussen het
moment van vermogensoverdracht bij
overlijden van de verzekerde (hier dan
de echtgenote) en het overlijden van de
schenker.
In het concrete geval dat aan de Rulingcommissie werd voorgelegd werd aan de
hoger vermelde voorwaarden voldaan.
De Rulingcommissie gaf op grond hiervan
een positieve beslissing. Principieel is het
zo dat een dergelijke beslissing enkel geldt
in het welbepaald en individueel dossier
dat aan de Rulingcommissie wordt voorgelegd; in de praktijk gaat echter wel een
bepaald gezag uit van de beslissingen van
de Rulingcommissie en kan een bepaalde
- eerder genomen - beslissing als leidraad
gelden voor de manier waarop de Rulingcommissie later aanvragen zou behandelen.
Wat zijn dan samengevat de concrete fiscale regels die van toepassing zijn op een
schenking die voortvloeit uit een dergelijk
beding ten behoeve van een derde dat in
een levensverzekering wordt voorzien?
• Aangezien op het ogenblik van de
aanvaarding van de begunstiging de
schenking nog geen uitwerking zal heb-

ben (het gaat immers in wezen om een
schenking onder opschortende voorwaarde, nl. het overlijden van de verzekerde), zal de registratie van de aanvaarding van de begunstiging onderworpen
worden aan het algemeen vast recht
van 50€.
• Bij het overlijden van de verzekerde zal
de opschortende voorwaarde vervuld
zijn en zullen schenkingsrechten worden geheven. Het toepasselijke tarief
van deze schenkingsrechten is het tarief
dat van toepassing was op de dag van
de aanbieding ter registratie van de aanvaarding van de begunstiging. De belastbare grondslag is de waarde van de
overeenkomst op het ogenblik van het
overlijden van de verzekerde.
• Het kapitaal uitgekeerd naar aanleiding
van het overlijden zal niet meer onderworpen worden aan successierechten
aangezien deze uitkering reeds aan het
schenkingsrecht werd onderworpen.
Voormelde ruling is belangrijk en opent
heel wat perspectieven voor successieplanning: op voorwaarde dat het levensverzekeringscontract correct wordt
opgesteld en aan de hoger vermelde
voorwaarden beantwoordt, kan men dus
gebruik maken van de verlaagde schen-

kingsrechten voor roerende goederen van
3% of 7% (naargelang de graad van verwantschap). Eens deze schenkingsrechten betaald zijn is de fiscale kous af: er zijn
geen successierechten meer verschuldigd
bij overlijden van de schenker.
Merk tenslotte op dat de regels in het Brussels Gewest gelijklopend zijn met deze in
het Vlaams Gewest zodat de hierboven
omschreven registratiemogelijkheid eveneens toegepast kan worden in het Brussels
Gewest, uiteraard indien de voorwaarden
vermeld in de ruling van 18 juni 2013 nageleefd worden.
Wat het Waals Gewest betreft, ligt het
evenwel anders: de Waalse wetgeving
voorziet in een eigen geheel specifieke
regeling inzake de registratie van de aanvaarding van de begunstiging van een levensverzekeringsovereenkomst, zodat de
Waalse wetgeving afzonderlijk onderzocht
zal dienen te worden wanneer zij van toepassing is op een concreet geval.

Geert De Neef
Advocaat-vennoot Lydian
Anja Van de Velde
Advocate Lydian

Eerste hulp: u zoekt, BZB vindt
U bent op zoek naar een overnemer, een kantoor om over te nemen, een vennoot of iets anders?
Leden kunnen dit in deze rubriek gratis kenbaar maken.
Hieronder vindt u een overzicht van de huidige verzoeken:

Een van uw collega’s zoekt:
… een (op termijn) over te nemen of instap in een
bank- en verzekeringsagentschap in regio Kust-Brugge-Roeselaere-Aalter-Gent

… een vennoot voor een
Crelan-kantoor in wijde omgeving van Brugge

… een over te nemen
bank- en verzekeringsagentschap in regio Antwerpen - Schilde
Wenst u meer informatie over bovenstaande oproepen?
Stuur dan een e-mail naar koen@bzb.be met de vermelding van datgene waar u naar op zoek bent, een korte
omschrijving van uw activiteit en in welke regio. U kiest zelf of u rechtstreeks wenst gecontacteerd te worden
door geïnteresseerden of dit liever wat discreet houdt en de contacten via BZB wil laten verlopen.

19

SEPTEMBER 2014

ONTDEK HOE
BKCP BANK
U GROTER
KAN MAKEN!
Groeien kan enkel als je over de juiste
gereedschappen beschikt en je de ruimte
krijgt om je eerste stappen te zetten. Bij
BKCP Bank helpen we je groeien en geven
we je de vrijheid om meer te doen en verder
te gaan, voor jezelf én voor jouw klanten.

Stap binnen op onze stand tijdens het
BZB-congres en maak er kans op een
unieke ervaring.

BZB-CONGRES
7 NOVEMBER 2014
KINEPOLIS EVENT
CENTER ANTWERPEN
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VVD voor meerdere verkooppunten
Op 28 juli verscheen in het Belgisch Staatsblad een KB dat verzekeringstussenpersonen niet langer verplicht om een verantwoordelijke voor distributie (VVD) aan te
duiden per distributiepunt (voor de hoofdzetel en per bijkantoor waar respectievelijk
een bemiddelings- of distributieactiviteit
wordt uitgeoefend).

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om een
VVD aan te stellen voor meerdere verkooppunten. Ook moet u als verzekeringstussenpersoon pas een bijkomende
VVD aanstellen als u meer dan tien personen in contact met het publiek (PCP’s) in
dienst hebt. Vroeger moest dit al bij vijf.
Voorwaarde blijft evenwel dat de interne

organisatie toelaat dat de VVD het vereiste
toezicht kan uitoefenen.
BZB vindt dit een goede zaak aangezien
het tegemoet komt aan een gewijzigde
realiteit. We hebben dan ook geen opmerkingen doorgegeven toen we hier vorig
jaar over werden geconsulteerd.

Opleidingskalender BZB
7 november 2014
BZB-congres: van een distributiemodel naar een
succesvol service model
Twin Peaks II: een half jaar later
Kinepolis Event Center in Antwerpen
Geregelde bijscholing:
2 punten bank en 2 punten verzekeringen
Ga naar www.bzb.be/nl/congres voor meer informatie
en om in te schrijven.
18 november 2014
Verplichte opleiding gedragsregels Twin Peaks II (NL)
Syntra Hasselt
Geregelde bijscholing: 6 punten verzekeringen
Zie p. 21 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie
21 november 2014
Successieplanning via de levensverzekering
(takken 21, 23 en 26)
Huis van de Bouw in Zwijnaarde
Geregelde bijscholing: 7 punten bank en 7 punten
verzekeringen
Zie p. 26 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie
26 november 2014
Verplichte opleiding gedragsregels Twin Peaks II (NL)
Confederatie Bouw in Sint-Niklaas
Geregelde bijscholing: 6 punten verzekeringen
Zie p. 24 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie

5 december 2014
Verplichte opleiding gedragsregels Twin Peaks II (FR)
UCM, Chaussée de Marche 637 - 5100 Wierde
Geregelde bijscholing: 6 punten verzekeringen
Zie p. 24 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie

10 december 2014
Verplichte opleiding gedragsregels Twin Peaks II (NL)
Huis van de Bouw in Zwijnaarde
Geregelde bijscholing: 6 punten verzekeringen
Zie p. 24 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie

11 december 2014
Verplichte opleiding gedragsregels Twin Peaks II (FR)
Hôtel Best Western Les 3 Clés in Gembloux
Geregelde bijscholing: 6 punten verzekeringen
zie p. 24 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie

18 december 2014
Verplichte opleiding gedragsregels Twin Peaks II (NL)
Huis van de Bouw in Zwijnaarde
Geregelde bijscholing: 6 punten verzekeringen
Zie p. 24 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie
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Een greep uit het opleidingsaanbod
van onze opleidingspartners
Als BZB-lid geniet u 15% korting op het opleidingsaanbod van onze opleidingspartners:
Global Financial Planning
Van beleggingsadvies over spaarrekeningen en kasbons naar alternatieven
Gent (14 en 21 oktober), Grobbendonk (19 en 26 november)
Geregelde bijscholing: 12 punten bank en 6 punten verzekeringen

Dieper inzicht in de wereld van beleggingsfondsen
Gent (4 november), Grobbendonk (5 november)
Geregelde bijscholing: 4 punten bank

Opleidingstraject 13 dagen Adviseur in de financiële planning
Gent (start op 17 maart 2015), Grobbendonk (start op 18 november)
Geregelde bijscholing: 30 punten bank en 36 punten verzekeringen
Meer info en volledig opleidingsaanbod:
http://www.gfp.be/professioneel/traininginstitute#calendar

Practicali
Bankgeheim en verplichte meldingen
Antwerpen (2 oktober), Gent (7 oktober)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank en 2 punten verzekeringen

Optimalisatie successieplanning : actuele tendensen
Antwerpen (11 december), Gent (15 december), Hasselt (17 december)
Geregelde bijscholing: 2 punten bank en 2 punten verzekeringen
Meer info en volledig opleidingsaanbod:
http://www.practicali.be/seminaries/algemeen-overzicht

Lieven Van Belleghem
Erf- en Successierecht (en levensverzekeringen)
Antwerpen (16 en 20 oktober) – Gent (15 en 22 oktober)
Gits (13 en 19 november) – Lummen (4 en 12 november)
Geregelde bijscholing: 7 punten bank en 7 punten verzekeringen

Financiële Analyse
Antwerpen (6 en 13 okt) – Gent (17 en 24 nov)
Geregelde bijscholing: 6 punten bank en 3 punten verzekeringen

Woonkredieten-Levensverzekering
Antwerpen (3 en 6 nov) – Gent (18 en 26 nov)
Gits (1 en 3 dec) – Lummen (4 en 11 dec)
Geregelde bijscholing: 5 punten bank en 7 punten verzekeringen
Meer info en volledig opleidingsaanbod:
http://www.bzb.be/uploads/LievenVanBelleghem.pdf
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Opleiding MiFID-gedragsregels
in verzekeringen in beeld
Voor 1 mei 2015 dienen alle verzekeringstussenpersonen, hun verantwoordelijke(n)
voor distributie en personen in contact
met het publiek hun vereiste beroepskennis inzake de MiFID-gedragsregels in
de verzekeringen te bewijzen. De voorbije maanden heeft BZB de opleiding

AssurMiFID in samenwerking met Febelfin
Academy voor haar leden in verschillende
provincies aangeboden.
618 personen volgden al de opleiding bij
BZB en behaalden het verplichte certificaat waarmee ze hun beroepskennis in het

Docent Willy Vanduffel voor de Nederlandstalige opleiding.

Docente Dominique Fairon voor de Franstalige opleiding.
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kader van Twin Peaks II kunnen bewijzen.
Ook in het najaar biedt BZB deze opleiding
aan voor haar leden (zie p. 21 voor een
overzicht van de data en locaties). Een aantal sfeerbeelden.
■
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MiFID-gedragsregels
binnen de verzekeringen
Verzekeringstussenpersonen,
VVD's en PCP's

Exlusief voor leden
Verplichte opleiding

Om uw inschrijving als verzekeringstussenpersoon te behouden, moet u vóór 1 mei 2015 een attest kunnen
voorleggen aan de FSMA waaruit blijkt dat u kennis hebt van de MiFID-gedragsregels binnen de verzekeringen
(Twin Peaks II). Hetzelfde geldt voor uw VVD's en uw PCP's.
Hoe bekomt u dit attest?
Door het volgen van een verplichte opleiding en het slagen in een test.

6 punten verzekeringen

Wanneer en waar?
BZB organiseert de opleiding opnieuw in samenwerking met Febelfin Academy vanaf de tweede helft van
november (zie onderaan voor data en locaties):
Telkens is er een broodjeslunch voorzien.
Lesgever Nederlandstalige sessies
Willy Vanduffel, docent en opleider verzekeringen voor het Hoger Onderwijs en voor de bank- en
verzekeringssector, waaronder Febelfin Academy.
Lesgever Franstalige opleiding
Dominique Fairon, Consultant in verzekeringen.
Kostprijs: € 100 per persoon
Uw voordeel: De opleiding wordt in drie provincies georganiseerd, u krijgt voordien een overzichtelijke syllabus
als referentiekader, de sessies zijn interactief én u kan de test onmiddellijk ter plaatse afleggen na de opleiding.
Zo zit alles nog fris in het geheugen.
Naam Kantoor: ..........................................................................................................................................................................................

Inschrijven noodzakelijk

Naam en voornaam deelnemer 1: ................................................................................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 2: ................................................................................................................................................................................................................................................
BZB-Lidnummer:
Kantooradres:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .......................................................................................................................................................... Fax: .....................................................................................................................................................
E-mail:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ik schrijf in voor:







Dinsdag 18 november – Syntra Hasselt
Woensdag 26 november – Confederatiebouw Sint-Niklaas
Vrijdag 5 december – UCM in Wierde
Woensdag 10 december – Huis van de Bouw in Zwijnaarde
Donderdag 11 december – Hotel Best Western Les 3 Clés in Gembloux
Donderdag 18 december – Huis van de Bouw in Zwijnaarde

Alle personen in contact met het publiek (PCP’s) en verantwoordelijken verkoop en distributie (VVD’s) zijn verplicht om de opleiding over de
MiFID-gedragsregels te volgen, uitgezonderd de houders van een masterdiploma of van een bachelordiploma met
voldoende studiepunten in de zin van artikel 11, § 3, 1° , Wet van 27 maart 1995 en artikel 25, § 1, 2°, KB van 25 maart 1996.
Toch raadt BZB iedereen aan om de opleiding te volgen, gezien de complexiteit van de gedragsregels en de verhoogde aansprakelijkheid van
de tussenpersoon en de verantwoordelijke van de distributie.
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Belgian Insurance Conference
25 november 2014
Aula Magna, Louvain-la-Neuve

Belgian Insurance Conference 2014
Verzekeringen in the (brave) new world
Het digitale informatietijdperk brengt de verzekeringssector in een
stroomversnelling. De tweede editie van de Belgian Insurance Conference
zoomt in op de uitdagingen, opportuniteiten en risico’s die deze evolutie
inhoudt voor verzekeringsprofessionals.

Ontdek het
volledige programma op:
www.belgianinsuranceconference.be

Programma:

Inschrijven is mogelijk vanaf

13.30 - 14.20 • Nouveaux risques pour les entreprises - Gaëtan Lefèvre (FR)
• Meesurfen op de mobiele golf - Claude Rapoport (NL)
• Sociale media als onderdeel van een totaal marketingplan Bert Van Wassenhove (NL)
• Les atouts supplémentaires des médias sociaux - Fred Colantonio (FR)

1 september 2014.

14.30 – 15.20 • Een hoger zakencijfer door positieve klantenervaringen - Jan Verlinden (NL)
• La plus-value de l’intermédiaire - Michel Pirson (FR)
• Faire progresser la satisfaction grâce aux appréciations de clients Aurélien Dubot & Caroline Ameloot (FR)
• ICT: hoofdrolspeler of backstage assistant? - Steven Van Uffelen (NL)
15.20 – 16.00

Pauze met koffie en thee

16.00 – 16.50 • De meerwaarde van de tussenpersoon - Nieuwe risico’s voor bedrijven
David De Cock (NL)
• Surfer avec la vague mobile - Claude Rapoport (FR)
• Nieuwe technologie maakt schadeproces efﬁciënter Dirk Clement (NL)
• Compliant verzekeren - Sandra Lodewijckx (NL)

Voor
makelaars, agenten,
maatschappijen en
andere actoren in de
verzekeringssector

BIC is een initiatief van Kluwer, met dank aan onze sponsors:

Premium cover

Full cover

Standard cover
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Successieplanning via
de levensverzekering

Exlusief voor leden
Dagopleiding

Takken 21, 23 en 26

Tijdens deze opleiding geeft Roger Constandt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden van successieplanning via de levensverzekering, zodat u uw klanten beter kan adviseren.
Inhoud
• Voorwerp en belang van successieplanning
• Voorafgaandelijke inventaris van de individuele en familiale vermogenstoestand
• Technieken van successieplanning en verdieping van het verband met de levensverzekeringen
• Levensverzekeringen in het kader van successieplanning
• Taxatie bij overlijden en de successierechten
• Begunstigingsclausule in levensverzekering
• Oefeningen: analyse van het patrimonium en herschikking
Lesgever
Roger Constandt, opleider voor Febelfin Academy.
Kostprijs: € 165 per persoon
Praktische info
Datum: 21 november 2014
Locatie: Huis van de Bouw, Zwijnaarde
Broodjeslunch inbegrepen
Gratis parking

7 punten bank en
7 punten verzekeringen

Naam Kantoor: ..........................................................................................................................................................................................

Inschrijven noodzakelijk

Naam en voornaam deelnemer 1: ................................................................................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 2: ................................................................................................................................................................................................................................................
BZB-Lidnummer:
Kantooradres:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .......................................................................................................................................................... Fax: .....................................................................................................................................................
E-mail:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Schrijf in door deze inschrijvingsstrook te mailen naar koen@bzb.be of via www.bzb.be/nl/opleidingskalender.
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Nieuwe regels aanvullende pensioenen
Recent werden heel wat wijzigingen
aangebracht in de aanvullende pensioenen van de tweede pijler en dit voor
zowel werknemers als zelfstandige bedrijfsleiders. De wet houdende diverse
bepalingen van 15 mei 2014 bundelt
een aantal regels die er bijna uitsluitend op gericht zijn om de aanvullende
pensioenen te versterken. Het betreft
onder andere maatregelen inzake verjaring, uittreding en de informatieverstrekking. De wet is verschenen op 19
juni 2014, maar de meeste bepalingen
zullen pas in 2016 en 2017 in werking
treden.

Betere toegang tot informatie
De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat
zij die een aanvullend pensioen hebben
opgebouwd of aan het opbouwen zijn,
een betere toegang hebben tot informatie
over hun rechten en verworven prestaties.
Eerst en vooral komt er een regeling voor
de toegang tot de gegevensbank voor
aanvullende pensioenen. Dit is de zogenaamde Databank Tweede Pijler, afgekort
DB2P. Die zal ten laatste vanaf 31 december 2016 kunnen geraadpleegd worden
door werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die een aanvullend pensioen aan
het opbouwen zijn, of opgebouwd hebben. Hierin zullen ze alle gegevens over
hun aanvullend pensioen kunnen terugvinden.
Ten tweede moet een vereenvoudiging
van de informatieverplichtingen voor inrichters en pensioeninstellingen ervoor
zorgen dat ze beter geïnformeerd worden.
De pensioenfiche voor ‘actieve aangeslotenen’ wordt hervormd en de pensioenfiche
voor ‘uitgetreden aangeslotenen’ wordt afgeschaft.
De nieuwe wet bepaalt ook dat elke burger vanaf 2016 in het jaar waarin hij 45 jaar
wordt, per brief geïndividualiseerde informatie moet ontvangen over zijn wettelijke
én aanvullende pensioenrechten. Voor de

wettelijke pensioenrechten gaat het om
een loopbaanoverzicht en een raming.
Voor de aanvullende pensioenrechten herneemt men de gegevens uit de gegevensbank voor aanvullende pensioenen, op 1
januari van het betrokken jaar.
Sociaal kader voor
pensioentoezeggingen aan
bedrijfsleiders
De wet introduceert ook een minimaal
sociaal kader voor de toezegging van aanvullende pensioenen aan zelfstandige bedrijfsleiders. In tegenstelling tot de aanvullende pensioenen van werknemers bestaat
er vandaag nog geen wettelijk minimumkader op sociaal vlak voor bedrijfsleiders
en worden de toekenningen toegelaten
op basis van her en der verspreide wettelijke bepalingen. De nieuwe wet moet hier
verandering in brengen en ervoor zorgen
dat ook zij beter geïnformeerd worden
over hun rechten en verworven prestaties.
Pensioenleeftijd en uittreding
Het begrip “uittreding” wordt in de nieuwe
wet op de aanvullende pensioenen geherdefinieerd. Dit begrip is van groot belang
voor de aanvullende pensioenen voor
werknemers omdat het ogenblik van uittreding bepaalt welke rechten de aange-
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slotene heeft en wat de verplichtingen zijn
die de inrichter dient na te leven. Zo wordt
de rendementsgarantie bijvoorbeeld bepaald op het ogenblik van uittreding. Het
begrip wordt nu enerzijds uitgebreid naar
werknemers van wie de arbeidsovereenkomst niet verbroken wordt, maar die niet
meer aan de aansluitingsvoorwaarden
van het pensioenstelsel voldoen omdat
ze gepromoveerd of gedemoveerd worden. Anderzijds wordt het begrip beperkt
door het niet van toepassing te verklaren
op werknemers die zich bewegen tussen
werkgevers die deelnemen aan een multiinrichterspensioenstelsel op voorwaarde
dat de werkgevers met elkaar een uittredingsovereenkomst hebben gesloten.
Ten slotte wordt het begrip ‘pensioenleeftijd’ ingevoerd in de wet op de aanvullende pensioenen. Dit is de pensioenleeftijd
die in het pensioenreglement of in de pensioenovereenkomst wordt vastgesteld. Elk
pensioenreglement of elke pensioenovereenkomst zal een pensioenleeftijd moeten
bevatten. Het gaat om een zuiver technisch begrip dat geen nieuwe verplichtingen oplegt.

■
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Regulering in banksector potentiële rem
op de groei Belgische economie
In de nasleep van de financiële crisis
werden zowel op Europees als op nationaal niveau de laatste jaren heel wat
bijkomende regels opgelegd aan de
financiële sector. Maar wat zijn nu de
gevolgen van deze regelgeving? Febelfin vroeg consultant PwC om dit uit
te zoeken over een periode van dertig
jaar. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de regels opgelegd in
het post-crisis tijdperk de economische
groei zouden kunnen afremmen. Een
aanscherping of bijkomende regelgeving zou al helemaal nefast zijn.

Gezondheid banksector zaak van
iedereen, politiek grijpt in
Eerst berekende PwC de huidige bijdrage
van de sector tot de Belgische economie.
Daaruit blijkt dat de bruto toegevoegde
waarde van de bancaire sector 14 miljard
euro of 4,3 procent van het totaal bedraagt.
Bovendien zijn er in de sector zo’n 66.000
mensen direct tewerkgesteld en spelen de
banken een cruciale rol in de kredietverlening aan gezinnen en bedrijven.
Desondanks heeft de financiële crisis
duidelijk aangetoond dat wanneer de
gezondheid van het financiële systeem
wordt aangetast, zowat alle andere sectoren in de klappen delen. De hervorming
van de financiële wetgeving prijkt nog
steeds hoog bovenaan de Europese politieke agenda met de bedoeling om een
nieuwe financiële crisis te vermijden en
ervoor te zorgen dat de belastingbetaler in
de toekomst hier niet meer voor opdraait.
Maar ook België doet een aardige duit in
het zakje. Onze eigen bankenwet gaat op
bepaalde vlakken zelfs verder dan de Europese regels.
Grootste impact door hogere
kapitaalsvereisten
De financiële regelgeving in het post-crisis

tijdperk moet de stabiliteit van ons financiële systeem versterken. Maar wat is nu die
impact van al deze regelgeving op onze
economie? Deze vraag stond centraal in
een onderzoek uitgevoerd door de consultant PwC in opdracht van Febelfin.
Uit het onderzoek blijkt dat de hogere
kapitaalsvereisten opgelegd door Europa
de grootste impact hebben op onze economie. Doordat de banken grotere kapitaalbuffers moeten aanleggen, stijgen de
kapitaalkosten van de banken wat zich op
termijn onvermijdelijk zal vertalen in hogere marges en intrestvoeten op kredieten.
De kredietverlening zal dus duurder worden, wat bepaalde investeringen en dus
ook de economische groei en consumptie
zal afremmen.
Als daar nog eens de liquiditeitsvereisten,
resolutiebijdragen en banktaksen bijgeteld worden, zou het negatieve effect op
de economische ontwikkeling volgens de
studie tegen 2020 0,74 kunnen bedragen.
Dat komt neer op een daling van het bbp
met 2,8 miljard euro per jaar. Bovendien
kan dit ertoe leiden dat bijna 25.000 mensen hun baan verliezen, waarvan 3000 in
de banksector.
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Bijkomende regelgeving nefast
Bijkomende of nog strengere regels zouden volgens de studie van PwC al helemaal
nefast zijn voor de economische groei.
Strengere kapitaal- en liquiditeitsvereisten
en de invoering van een taks op financiële
transacties zouden de economische groei
tegen 2020 met liefst 1,51 procent op jaarbasis afromen en 80.000 jobs zouden op
de helling komen te staan, waarvan 11.000
in de banksector. Elke aanscherping of bijkomende reglementering blijft dus niet
zonder gevolgen voor de economische
groei en werkgelegenheid in ons land.
In het eindverslag van de bijzondere
opvolgingscommissie in de kamer
van volksvertegenwoordigers belast
met het onderzoek naar de financiële
crisis is een tijdlijn opgenomen van de
meest relevante gebeurtenissen op
internationaal, Europees en Belgisch
niveau inzake financiële regulering
(DOC 53 2372/004 p. 140). De tijdlijn
biedt een goed overzicht van de vele
regels en initiatieven die naar aanleiding van de financiële crisis werden
genomen.
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BZB ziet ook gevolgen voor
financiële tussenpersoon
BZB stelt vast dat wat impact heeft op de
banken ook onmiddellijk doorsijpelt naar
de distributie en meer specifiek naar de
zelfstandige tussenpersonen. De banken
snoeien in hun kosten en de zelfstandige
tussenpersonen ondervinden hier meteen
de gevolgen van. Sedert jaren stellen we

vast dat de inkomsten van de zelfstandige
agenten dalen en dat de werkdruk daarentegen enorm toeneemt, zodat de rendabiliteit zwaar achteruit gaat.
Als beroepsvereniging hebben we dit herhaaldelijk onder de aandacht van de politici en de FSMA gebracht. Desalniettemin
blijkt dat de regeldrift blijft toenemen. We
blijven evenwel lobbyen voor de sector

van de zelfstandige bankagenten van wie
de activiteit zonder een nevenactiviteit als
verzekerings- , vastgoedmakelaar of andere nevenactiviteit niet houdbaar zou zijn.

■

Vastgoedmakelaar en financieel tussenpersoon?
In september 2013 is een en ander gewijzigd met betrekking tot het beroep
van vastgoedmakelaar. Aangezien
nogal wat BZB-leden ook actief zijn als
vastgoedmakelaar, overlopen we hier
kort de belangrijkste wijzigingen.

Vastgoedmakelaarswet
Op 1 september 2013 is de Wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van
het beroep van vastgoedmakelaar in werking getreden. Deze wet voert een aantal
belangrijke wijzigingen in ten aanzien van
de Kaderwet van 1 maart 1976 betreffende
de dienstverlenende intellectuele beroepen, waaraan de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar voordien was
onderworpen.
De Wet van 11 februari 2013 houdende
de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (B.S. 22 augustus 2013)
(de "Vastgoedmakelaarswet") maakt in de
eerste plaats een onderscheid tussen de
vastgoedmakelaars-bemiddelaars en de
vastgoedmakelaars-syndici. Elke vastgoedmakelaar moet een keuze maken tussen
een erkenning als vastgoedmakelaarbemiddelaar of als vastgoedmakelaarsyndicus. Beide erkenningen kunnen voor
zoveel als nodig worden gecombineerd.
Dit onderscheid moet de wetgever toelaten om in de toekomst voor elke categorie
specifieke regels vast te stellen (bijvoorbeeld regels inzake aansprakelijkheid, minimumkapitaal, beroepsopleiding of verzekeringen).

Erkenning rechtspersoon als
vastgoedmakelaar
Een belangrijke wijziging die deze wet
invoerde, is dat niet alleen natuurlijke personen maar ook rechtspersonen kunnen
worden erkend als vastgoedmakelaar. Natuurlijke personen die een erkenning hebben als vastgoedmakelaar dienen deze
evenwel te behouden, maar kunnen er nu
ook voor kiezen om de vennootschap als
vastgoedmakelaar te laten erkennen. De
bedoeling is om zo hun burgerlijke aansprakelijkheid als vastgoedmakelaar enigszins te beperken.
De erkenning van een rechtspersoon als
vastgoedmakelaar werd evenwel aan een
hele reeks strikte voorwaarden onderworpen. Zo moeten de zaakvoerders of
bestuurders natuurlijke personen zijn die
ertoe werden gemachtigd om het beroep
van vastgoedmakelaar uit te oefenen en
moeten het doel en de activiteiten van de
rechtspersoon beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

makelaarsactiviteiten. Wat met activiteiten
die daar niet onder vallen, maar die wel
onmiskenbaar verbonden zijn aan het beroep van vastgoedmakelaar? Hierbij gaat
het bijvoorbeeld om het opstellen van
plaatsbeschrijvingen, of waarderamingen
en het uitwerken van schattingen. Deze
mogen ook opgenomen worden in het
maatschappelijke doel van de vennootschap.
Activiteiten die daarentegen niets te maken hebben met het beroep van vastgoedmakelaar, zoals bijvoorbeeld bankagent of verzekeringsmakelaar, mogen
niet opgenomen worden in het doel van
de vastgoedmakelaarsvennootschap. De
tussenpersoon mag deze activiteiten wel
uitoefenen via een afzonderlijke vennootschap.
Ook niet toegestaan zijn die activiteiten
die tot belangenconflicten kunnen leiden
en waarbij er verwarring kan ontstaan in
welke hoedanigheid de rechtspersoon
optreedt. Deze mogen niet in het doel
worden opgenomen van de vastgoedmakelaarsvennootschap zelf, maar wel in een
afzonderlijke vennootschap.

Net zoals bij de erkenning van natuurlijke
personen erkent de Uitvoerende Kamer
van het BIV de rechtspersonen.

Cumul van statuten
Zoals hierboven vermeld mogen rechtspersonen enkel het beroep van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen als hun doel
en activiteiten beperkt zijn tot vastgoed-
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BZB in de bres voor de bankagent
Deze Nieuwsbrief bulkt van informatie
over verzekeringstopics – niet verwonderlijk gezien de impact van de Twin Peaks IIwetgeving. Dit betekent evenwel niet dat
BZB haar rol als belangenverdediger ten
aanzien van de banken uit het oog is verloren. Het verlenen van advies aan zelfstandige bankagenten onder haar leden blijft
tot de kern van de activiteiten van BZB behoren. Ook hebben we contact genomen
met diverse banken om de belangen van
onze leden te verdedigen en ons bezwaar
bij bepaalde zaken kenbaar te maken. Zo
werd na verschillende overlegmomenten
een schrijven gericht aan Crelan, Argenta
en Beobank. Ook werd overleg gepleegd

met Recordbank en staat een overleg gepland met de meeste banken.
Zoals we eerder in onze Nieuwsbrief schreven, voelen de zelfstandige bankagenten
als eerste de druk om kosten te besparen
bij de banken. Bij tal van banken volgt de
ene golf aan commissieverlaging de andere op. Ook blijkt dat meerdere banken
bezig zijn hun agentennet uit te dunnen.
Liefst doet men dit zonder echte opzeggingen en stuurt men aan op fusies of
overnames. Het spreekt voor zich dat BZB
in dergelijke omstandigheden veel vragen
om advies krijgt. Het is evenwel niet mogelijk om als beroepsvereniging banken

tegen te houden hun agentennet uit te
dunnen. Wat wij wel kunnen doen, is er in
eerste instantie over waken dat opzeggingen correct verlopen en fusies en overnames in de best mogelijke omstandigheden
gebeuren. Daarnaast kunnen we de banken ook wijzen op de meerwaarde van de
zelfstandige agent en dat niet alleen in de
productie, maar vooral in het opbouwen
en het behoud van een lange termijnrelatie met de klant. Tal van studies van grote
consultancybedrijven tonen aan dat dit in
de huidige context van digitalisering van
het grootste belang is.

Uw BZB-lidmaatschap: een snel terugverdiende investering!
Alle financiële voordelen op een rijtje
BZB is de laatste maanden druk bezig geweest om haar
leden een aantal bijkomende voordelen te bieden. Dit
heeft zo zijn vruchten afgeworpen. Voortaan genieten
BZB-leden korting bij de aankoop van bepaalde wagens.
Graag zetten we ook onze bestaande ledenvoordelen
nog eens in de kijker.

Exclusieve kortingen op publicaties Kluwer

Fikse autokortingen

Korting op maaltijd- en ecocheques Sodexo

Voortaan genieten BZB-leden korting bij het al dan niet volledige gamma van BMW, Opel, Ford, Renault, Peugeot, Mitsubishi en Nissan. Ook via CRM Connect zijn er aanzienlijke kortingen op modellen van BMW, Audi en Volkswagen.

Uiterst voordelige beroepsaansprakelijkheidsen rechtsbijstandsverzekering
BZB-leden kunnen een beroepsaansprakelijkheids- en een
rechtsbijstandsverzekering afsluiten tegen onklopbare tarieven. Geen overbodige luxe met Twin Peaks II! Vraag naar onze
tarieven.

BZB-leden genieten exclusieve kortingen op een selectie van
boeken, tijdschriften en nieuwsbrieven over beleggingen, verzekeringen, vermogensbeheer, belastingen en accounting.
Ga naar http://shop.kluwer.be/shop/nl_BE/selecties/bzb-aanbod voor een overzicht en vraag ons de promotiecode.

Vanaf 1 januari 2016 worden papieren maaltijdcheques volledig vervangen door hun elektronische tegenhanger. De
laatste prestaties waarvoor u papieren maaltijdcheques mag
toekennen, zijn die van september 2015. Als BZB-lid geniet u
korting op de aankoop van zowel papieren als elektronische
maaltijd- en ecocheques van Sodexo.

Betaalbare opleidingen en korting bij partners
Als BZB-lid kan u diverse opleidingen volgen tegen betaalbare
prijzen (zie p. 21). Ook geniet u 15% korting op het aanbod van
onze externe opleidingspartners (zie pg. 22).

Gratis juridisch advies
BZB is uw steun en toeverlaat als het mis gaat. Hebt u een
vraag over uw beroepsactiviteit als zelfstandig financieel
tussenpersoon of bent u in een conflict verwikkeld met uw
principaal? Dan kan u steeds bij het secretariaat terecht voor
informatie en juridisch advies. Daarnaast kan u ook tweemaal
per maand een beroep doen op het professionele advies van
gerenommeerde en gespecialiseerde advocaten.
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Wenst u meer informatie over één van deze
voordelen en/of hoe u deze kan bekomen ?
Contacteer ons via info@bzb.be

■

Vertrouw op de
kracht van ervaring.
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Met een grote schat aan kennis en ervaring vervolgt de olifant
evenwichtig en standvastig zijn weg.
Slimme investeringen en jarenlange knowhow vormen de basis
voor evenwichtige vermogensbeherende fondsen. Dit kenmerkt
het succesverhaal van het gemeenschappelijke beleggingsfonds
naar Luxemburgs recht Ethna-GLOBAL Dynamisch (T).
Voor evenwichtige beleggingen:
www.ethenea.be/nl/ethna-global-dynamisch-t/

Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) is geen garantiefonds. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID), het jaarlijkse en halfjaarlijkse verslag zijn gratis verkrijgbaar (in het Frans en het Nederlands) bij de beheersmaatschappij CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port /
Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels. Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR.
Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito’s.
De waarde van een belegging in één enkele van de hiervoor genoemde categorieën van beleggingen (behalve andere fondsen en aandelen) kan
daarbij tussen 0 en 100 % bedragen. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten bedraagt in principe in
totaal minimaal 0 % en maximaal 70 % van het fondsvermogen. De belegging in andere fondsen mag 10 % van het vermogen van het fonds niet
overschrijden. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de
waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten). U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/
of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus
en in de KIID. Instapkosten: max. 5,0 %. In België bedraagt de roerende voorheffing 25 %. De actuele prijzen van de fondseenheden worden
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gepubliceerd in het dagblad De Tijd. De essentiële beleggersinformatie moet
voor elke belegging gelezen worden.

BZB-lidmaatschap
Word nu lid !
GRATIS AP
H
LIDMAATSC
14 *

tot 31-12-20

De Beroepsvereniging van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB) is
de enige wettige beroepsvereniging die de belangen van de zelfstandige bank- en
verzekeringsbemiddelaars behartigt. Anno 2014 zijn meer dan 1350 van uw collega’s
lid van BZB en vertegenwoordigt BZB meer dan 3000 zelfstandigen actief in de sector.
Om uw belangen efficiënt te kunnen verdedigen, is het van belang dat we zoveel
mogelijk gewicht in de schaal kunnen leggen. Wees solidair met uw collega’s die al
BZB-lid zijn en vraag uw lidmaatschap vandaag nog aan!

Belangenverdediging

 Het gaat ook om uw belangen. Wees solidair met uw collega-zelfstandige
		
financiële tussenpersonen en help ons om onze werking en dus de verdediging
			 van uw belangen nog te verbeteren!

Informatie
 Kwaliteitsvolle objectieve opleidingen in het kader van de geregelde bijscholing
		
 Seminaries rond actuele vragen
		
 Informatievergaderingen
Bijstand
 Gratis juridisch advies in het kader van uw beroep als financieel tussenpersoon
		
 Elke eerste maandagnamiddag en derde vrijdagnamiddag van de maand
		
juridisch advies door onze raadsmannen ten laste van BZB
Tal van financiële voordelen
 Een rechtsbijstandsverzekering aan onklopbare tarieven
		
 Een uiterst voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Vanaf 2014 wordt het pakket ledenvoordelen aanzienlijk uitgebreid.
Zou u ook graag van bovenstaande voordelen genieten?
Stuur ons dan onderstaand formulier ingevuld terug en word BZB-lid!
Post: BZB, Aalststraat 114 bus 0101 9700 Oudenaarde
Fax: 055 20 61 09 • E-mail: info@bzb.be
* Enkel voor nieuwe leden

Wenst u meer informatie? Contacteer ons gerust op het nummer 055 30 59 89

Naam Kantoor: .....................................................................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam: ..........................................................................................................................................................................................................................
Kantooradres: ........................................................................................................................................................................................................................................
Tel. + Fax: ............................................................................................................ E-mail:

...................................................................................................................

Kredietinstelling / Maatschappij: ................................................................................................. FSMA-nummer:..................................................................
Het basislidgeld bedraagt € 250,00 per kalenderjaar voor zaakvoerder en echtgen(o)t(e). Per extra persoon wordt een bijkomend bedrag
van € 30,00 aangerekend met een maximum lidgeld van € 580,00. Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE24 8289 9854 3738.
Basislidgeld
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

€ 250,00
€ 280,00
€ 310,00
€ 340,00

+ 4 pers.
+ 5 pers.
+ 6 pers.
+ 7 pers.

€ 370,00
€ 400,00
€ 430,00
€ 460,00

+ 8 pers.
+ 9 pers.
+ 10 pers.
Vanaf 11 pers.

€ 490,00
€ 520,00
€ 550,00
€ 580,00

Indien noodzakelijk voor het verkrijgen van ledenvoordelen kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan derden.  Kruis aan indien u dit niet wenst.

Datum,

Handtekening,

