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Geniet van uw
EXCLUSIEF
ledenvoordeel
Als HR en Well-being partner, biedt
Attentia u als lid van BZB-Fedafin een
uitzonderlijk voordelig tarief voor het
gebruik van onze diensten.
Ontdek uw voordeel nu!
Meer informatie:
attentia.be/bzb
Info.kmo@attentia.be


Alles onder één dak

sociaal secretariaat,
preventie & bescherming


Eén aanspreekpunt
voor al uw
personeelszaken


De nodige

sociaal-juridische
ondersteuning

Eén handige

digitale tool voor uw
personeelsbeheer

Loonverwerking en -administratie zijn tijdrovend en bovendien zijn de sociale zekerheidsregels,
de arbeidswetgeving en de fiscale wetgeving complex en veranderlijk. Daarom is werken met een sociaal
secretariaat een efficiënte en tijdbesparende oplossing. Maar Attentia gaat verder! U kunt er terecht voor uw
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of voor juridisch advies.
Daarnaast adviseren en ondersteunen wij u graag in al uw HR uitdagingen gaande van strategische
verloning, over sociale audits, tot ergonomie en vitaliteit op de werkvloer. Kortom, Attentia geeft u graag een
breder inzicht voor een succesvol HR en Well-beingbeleid!
Meer informatie: www.attentia.be/kmo
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Het nieuws dat Crelan de piste onderzoekt om AXA Bank te kopen en dat Bank
Nagelmackers een koper zoekt, brengt heel wat onzekerheid teweeg bij de
tussenpersonen en zorgt er eens te meer voor zij zich vragen stellen over hun
toekomst. BZB-Fedafin volgt de verschillende dossiers nauwgezet op en staat haar
leden bij met een antwoord op de vragen die rijzen bij een overname/fusie. Voor de
betrokken agenten staan ook nog ledenvergaderingen op het programma. We zullen er
alleszins op toezien dat de gedragscode tussen kredietinstellingen en bankagenten, die
recent wettelijk afdwingbaar is geworden, wordt nageleefd.
Dit alles betekent niet dat we pessimistisch zijn over het beroep van de zelfstandige
tussenpersoon. Momenteel voeren we samen met PWC Belgium een grootschalige
studie bij klanten over de relevantie en de toekomst van de zelfstandige financiële
tussenpersoon. Op ons congres op 10 oktober krijgt u de resultaten te horen.
Wat in ieder geval zeker is, is dat een zelfstandige tussenpersoon geen andere
optie heeft dan zich aan te passen. Het behoort tot de kern van zijn beroep om te
kunnen omgaan met gewijzigde verwachtingen van klanten, te werken met nieuwe
programma’s en nieuwe regels toe te passen. In tegenstelling tot de top van de banken
en verzekeraars die de beslissingen treffen inzake herstructureringen en het schrappen
van kantoren, heeft de zelfstandige tussenpersoon “skin in the game”. Het is zijn
geld die in zijn onderneming steekt. Hij moet wel vlot zijn toekomstplannen kunnen
wijzigen en moet vooral heel robuust zijn om te kunnen overleven.
Daarnaast vergt het beroep veel kennis en expertise met daarbovenop nog eens
commerciële feeling. Het zijn al deze kwaliteiten én zijn “skin in the game” die ervoor
zorgen dat de klanten de beste ervaring hebben met een tussenpersoon. Reden te
meer om niet te twijfelen aan zijn voortbestaan!
Overtuigd? Kom op 10 oktober naar ons congres en toon dat u fier bent om zelfstandig
tussenpersoon te zijn. Het wordt bovendien een heuse feesteditie met bijzondere
sprekers om ons 20-jarig bestaan te vieren. Alle info hieromtrent vindt u in de aparte
bijlage. Graag tot dan!
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Het is weer zover! Op 10 oktober bent u van harte welkom
op ons jaarlijkse congres, dat we naar aanleiding van onze
20ste verjaardag in een extra feestelijk kleedje hebben gestopt.
Bij een feesteditie hoort een topaffiche en daar hebben we
voor gezorgd. Bovenaan prijkt niemand minder dan Nassim
Nicholas Taleb, de internationaal geroemde auteur van
bestsellers als De Zwarte Zwaan, Antifragiel en recent ook Skin
in the game. Op het congres ontdekt u zijn visie op het nemen
van risico’s en andere economische inzichten. Als voorsmaakje
beantwoordt hij alvast enkele vragen.
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Nassim Nicholas Taleb,
auteur (De Zwarte Zwaan),
ex-trader & expert risico-engineering

Onze organisatie vertegenwoordigt zelfstandige tussenpersonen.
Met de toename van de regelgeving, de financiële technologie
en het gebruik van artificiële intelligentie zien ze hun rol als
financieel adviseur uitgehold. Hoe ziet u de toekomst van
zelfstandige financiële tussenpersonen of zelfs financiële adviseurs
binnen financiële instellingen in het algemeen?
Dit is niet mijn specialiteit en ik ben al een tijdje niet meer werkzaam in dat
marktsegment, dus ik zal antwoorden vanuit algemene principes. Als ik het
idee koppel aan mijn uiteenzetting in “Antifragile”, zijn zelfstandigen en kleine
bedrijven meer ‘antifragiel’ omdat ze de stressfactoren uit hun omgeving al
heel vroeg omzetten in kansen. Hun inkomsten worden volatieler, maar tegelijk
stemmen ze zich steeds meer af op wat de omgeving wil.
Het is een natuurlijke cyclus: fusies in bepaalde sectoren die de kleine bedrijven
pijn doen, daarop wordt de markt op zijn kop gezet en moeten grote spelers
inboeten ten voordele van de kleine (wanneer de overheid niet ingrijpt met
subsidies of reddingsplannen).
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game:

aanpassen”
Antifragiel
In zijn boek “Antifragile” definieert Taleb het begrip als
een eigenschap waarbij je baat bij hebt. Wie antifragiel is,
houdt van tegenslagen en wordt er sterker van, net zoals
het veelkoppige monster Hydra uit de Griekse mythologie:
telkens een van haar koppen werd afgehakt, groeiden
er twee terug. En dat is, aldus Taleb, een belangrijke
eigenschap, omdat die het mogelijk maakt om goed om te
gaan met het onverwachte en het onbekende.

Welke boodschap geeft u mee aan
deze tussenpersonen?
Nogmaals, niet mijn specialiteit. Maar als kleine ondernemer
kan ik het argument uit ‘skin in the game’ gebruiken om uit te
drukken wat ik zou doen: volhouden en blijven aanpassen. Volg
het geld en ga op zoek naar niches. Op zoek gaan naar kansen is
niet zo vanzelfsprekend. Als iets onrendabel lijkt, pas je dan aan
een nieuwe vraag, aan nieuwe producten aan. Of focus op wat
technologie niet kan doen.

Skin in the game
De titel van ons congres
verwijst naar het
gelijknamige boek van
Nassim Nicholas Taleb
waarin hij pleit voor meer
“skin in the game”. De
term werd voor het eerst
gebruikt door Warren Buffet
om situaties aan te duiden
waarbij leidinggevenden
hun eigen geld investeren
in het bedrijf waarvoor
zij werken. Ze zouden
daardoor dieper betrokken
zijn bij de continuïteit van de onderneming, omdat zij
persoonlijk de gevolgen van wanbeleid zullen ondergaan.
Als tussenpersoon legt u dagelijks uw “skin in the
game”. U zet zich met andere woorden in voor uw zaak,
wat niet alleen voordelen maar ook financiële risico’s
met zich meebrengt. Indien u fouten maakt, draagt u
hier rechtstreeks de gevolgen van. Wat niet van elke
leidinggevende kan gezegd worden.
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Welke boodschap geeft u mee aan de CEO’s
van financiële instellingen?
Citibank heeft de boot gemist in de jaren 1980 en 1990 toen zij
zichzelf presenteerde als een ‘informatiebedrijf’. Geweldig idee,
maar ergens verloren ze hun doel uit het oog. Ze hadden al
elektronisch bankieren nog voor er internet was. Hun dienstenen bemiddelingsactiviteiten waren enorm winstgevend, maar ze
werden in 1991, 1994, 1998 en natuurlijk in 2008 geplaagd door
enorme staartrisico’s die weinig opleverden. Erger nog, door
deze verliezen werden ze afgeleid van hun ware roeping.
Het staartrisico is verslavend: je verdient gestaag geld tot …
Mijn boodschap is dus risico’s (vooral staartrisico’s) over te
dragen aan diegenen die ze kunnen dragen: gespecialiseerde
hedgefondsen, beleggers, pensioenfondsen, eenheden die
worden ingeënt (bij wijze van spreken), en kleine tegenslagen in
een bredere portefeuille kunnen opnemen.

De meeste mensen in België kennen u als auteur van
The Black Swan en als iemand die de financiële crisis
voorspelde. Hebben we er volgens u uit geleerd?
Is het financiële systeem nu robuuster? Ziet u
problemen die dringend moeten worden aangepakt?
Het systeem is beladen met schulden en verborgen
verplichtingen, die de crisis hebben veroorzaakt. De schulden
zijn nu overgeheveld van het private naar het publieke bereik. Het
was een vergissing om schulden op te lossen met een monetair
beleid, in plaats van ze om te zetten in aandelen. Uitgerekend
Bernanke die het probleem niet zag, werd opnieuw aangesteld
om het op te lossen? Geld bijdrukken is als het behandelen van
kanker met verdoving. De toestand wordt erger zolang de tumor
niet verwijderd wordt.
Bovendien hebben we nu grote verborgen risico’s: pensioenen,
studentenleningen, gemeentebesturen. We moeten de tekorten zo
snel mogelijk terugdringen, de koersen terug naar hun natuurlijke
niveau laten brengen en ondernemers vrij laten handelen.

Wie is Nassim Nicholas Taleb?
Nassim Nicholas Taleb was 21 jaar lang een succesvol
handelaar op Wall Street voordat hij een fulltime essayist
en geleerde werd die zich richtte op praktische en
filosofische problemen die te maken hebben met toeval,
geluk en waarschijnlijkheid. Vandaag is hij Professor
risicomanagement aan de NYU’s Tandon School of
Engineering en focust hij op systemen die wanorde
aankunnen (“antifragile”). Taleb is de auteur van
bestsellers zoals The black Swan, Fooled by Randomness,
Antifragile, en recent van het boek Skin in the Game.

Meer weten?
Schrijf in voor het BZB-Fedafin-congres op
www.dekrachtvandetussenpersoon.be
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“digitale transformatie
kan game changer
worden”
De sector is nog steeds niet ten volle hersteld van de crisis van 2008. Waarin
schuilen vandaag nog de grootste risico’s en is de sector beter bestand tegen
schokken dan toen? Wat zijn dé uitdagingen waar we vandaag tegenaan kijken
en hoe staat de Nationale Bank tegenover de digitalisering? Pierre Wunsch,
Gouverneur van de NBB geeft een antwoord op deze en andere vragen als
voorsmaakje voor zijn presentatie op ons congres.

Waarin ziet de NBB als toezichthouder vandaag de
grootste risico’s, zowel in België als in buitenland?

Pierre Wunsch,
Gouverneur NBB

Wie is Pierre Wunsch?
Pierre Wunsch (51) is Doctor in de Economie (UCL)
en master Public & International Affairs (Princeton
University). Na een carrière bij Tractebel EGI / Electrabel
en enkele jaren als kabinetschef bij de Minister van
Financiën ging hij in juni 2011 aan de slag als directeur bij
de Nationale Bank. Sinds 2015 was hij Vice-Gouverneur.
Hij deed heel wat ervaring op inzake prudentieel
toezicht banken & verzekeringen, monetaire politiek,
resolutie, overheidsfinanciën en interne werking van de
NBB. Hij heeft zich de voorbije jaren dus goed kunnen
voorbereiden op zijn nieuwe rol als 23e Gouverneur van
de Nationale Bank.

De belangrijkste risicofactoren op korte termijn voor de
Belgische en Europese financiële sector houden verband met
de macro-economische context. We bevinden ons in een
omgeving van lage of zelfs negatieve rentevoeten en worden
geconfronteerd met een groeivertraging. Daarnaast zijn er de
onzekerheden omtrent de handelsspanningen, de brexit en de
begrotingsdruk in bepaalde landen. De gevolgen van dat alles
mogen niet onderschat worden.
De aanhoudend lage rentevoeten zetten bijvoorbeeld
de bemiddelingsmarge van banken en bijgevolg hun
rente-inkomsten steeds meer onder druk, terwijl dit toch hun
belangrijkste bron van inkomsten is. Het is dus de globale
rentabiliteit van de banksector die onder druk staat, in een
context die aanzienlijke investeringen vereist, met name inzake
digitalisering.
De omgeving van lage rentevoeten vormt ook een uitdaging
voor de verzekeringsondernemingen, zelfs al lijken die zich goed
aan te passen, te oordelen naar de hoge rentabiliteitsniveaus
van de voorbije jaren. De lagerenteomgeving blijft echter een
aandachtspunt, zeker voor bepaalde verzekeraars met levensverzekeringsproducten die hoge rentes gegarandeerd hebben, wat
het geval is in België. In die lagerenteomgeving blijft de productie
van nieuwe levensverzekeringsproducten, in het bijzonder in
tak 21, een uitdaging.
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In het algemeen stellen we toenemende concurrentie vast op
bepaalde markten, wat van aard is om bepaalde kwetsbaarheden
te versterken. Om hun rendabiliteit te ondersteunen en de
impact van de lage rentevoeten op hun marges te compenseren,
kunnen banken immers in de verleiding komen om het verstrekte
kredietvolume op te trekken. De toegenomen concurrentie
leidt dan tot een daling van de commerciële marges, bovenop
de reeds lage bemiddelingsmarges. Op lange termijn zou de
rentabiliteit van de sector kunnen lijden onder de opeenstapeling
van hoge bedragen aan leningen met een lage marge. Op de
verzekeringsmarkt stellen we vast dat de maatschappijen hun
aandacht verschuiven richting niet-levensverzekeringsproducten
waardoor de concurrentie op deze markt stijgt met een
neerwaartse druk op de tarificatie (dalende premies).
De zoektocht naar rendement voor de financiële sector vertaalt
zich ook in een toename van de blootstellingen, zowel voor
de banken als voor de verzekeringsondernemingen, aan de
vastgoedmarkt, met voor bepaalde instellingen een acuut
concentratierisico. Op de residentiële vastgoedmarkt zien we
de laatste tijd een algemene versoepeling van de kredietvoorwaarden, met name op het vlak van de quotiteiten. Tegelijk
blijft de schuldratio van de Belgische gezinnen stijgen. In geval
van een grote schok op de inkomsten zouden de verliezen
omvangrijker kunnen zijn dan aanvankelijk gedacht.
De Belgische financiële sector, en in het bijzonder de verzekeringsondernemingen, blijft ook blootgesteld aan een correctie
van de risicowaardering op de financiële markten. Door hun
grote portefeuille aan obligaties blijven verzekeraars gevoelig aan
schommelingen in de waarde van deze obligatieportefeuilles.
Rentabiliteit van de Belgische financiële sector
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Is de bank- en verzekeringssector vandaag beter
bestand tegen schokken dan in 2008?
Ondanks de moeilijke macro-economische context moeten we
vaststellen dat de situatie van de Belgische financiële sector
sinds 2008 sterk verbeterd is.
Vooreerst kan de sector momenteel bogen op een sterke
solvabiliteitspositie. Voor de verzekeringssector bereikt de
Solvency Capital Requirement-ratio (SCR) een niveau dat
bijna tweemaal hoger ligt dan de minimumvereisten. De
CET1-ratio van de Belgische banksector is duidelijk hoger dan
de reglementaire vereisten en dan die van de microprudentiële
toezichthouders. Zo kan de Belgische financiële sector
aanzienlijke potentiële schokken opvangen en de continuïteit
van de financiële bemiddeling garanderen. De goede veerkracht
van de sector blijkt ook uit de recente stresstests op het niveau
van de EBA, de EIOPA, het IMF en de Bank. Deze verbetering
van de solvabiliteitsratio’s voltrok zich terwijl de toezichtstelsels
en prudentiële vereisten werden verstrengd (Bazel III voor de
banksector en Solvency II voor de verzekeringssector).
Om hun solvabiliteitspositie te ondersteunen, konden de
financiële instellingen recent rekenen op aanzienlijke winsten.
De huidige niveaus liggen weliswaar onder de ratio’s van vóór
de crisis, maar deze waren excessief en niet houdbaar omdat ze
voortvloeiden uit meer risicovolle bedrijfsmodellen, met name
in de banksector. In de jaren na de crisis hebben de banken
zich opnieuw gericht op hun strategische markten en op meer
traditionele activiteiten. De huidige winsten moeten in die zin
worden beoordeeld in het licht van een ‘business mix’ die minder
risico’s inhoudt dan vóór de crisis, maar ook minder geneigd is
om uitzonderlijke winsten op te leveren, zoals destijds het geval
was. Een ontoereikend rentabiliteitsniveau in de toekomst zou
echter de goede solvabiliteitspositie van de sector in het gedrang
kunnen brengen, bijvoorbeeld indien de instellingen bij gebrek
aan voldoende winst gebruik zouden maken van hun bestaande
kapitaal om dividenden uit te keren.
De rentabiliteit van de financiële sector bereikt de laatste jaren
een vrij hoog niveau ondanks de hierboven vermelde druk.
Het rendement van het eigen vermogen van de banksector
bedroeg 8 % in 2018, een lichte daling in vergelijking met de
drie voorgaande jaren, maar nog steeds boven het gemiddelde
van de eurozone (6 % in 2018). Het rendement van het eigen
vermogen van de verzekeringssector bleef hoog (16,3 %) in
2018, met name dankzij een stijging van de premies en een
goed beheer van de claims.
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Wat zijn anno 2019 de grootste uitdagingen
voor onze sector?
Zoals ik reeds zei is de gezondheid van de sector sinds de
financiële crisis verbeterd. Nu komt het erop aan deze situatie te
bestendigen. Het behouden van voldoende rentabiliteit binnen
de financiële sector is in dit opzicht cruciaal opdat hij zijn rol
van financiële bemiddeling ten volle kan blijven vervullen en het
hoofd kan bieden aan mogelijke schokken.
In de huidige context zijn bepaalde investeringen hoogstnoodzakelijk, met name op het vlak van digitalisering. Deze uitgaven
mogen niet worden uitgesteld met als enige doel de rentabiliteit
op zeer korte termijn te ondersteunen. Meer dan ooit is het
echter belangrijk dat financiële instellingen de juiste maatregelen
nemen om voldoende winst te blijven maken. Daartoe kunnen
in de huidige context van druk op de rente-inkomsten van
de banken verschillende strategieën worden overwogen,
waaronder het realiseren van schaalvoordelen door overnames,
het implementeren van bijkomende rationalisaties om de
kosten te drukken of het toepassen van meer gediversifieerde
en flexibelere bedrijfsmodellen. Het is eveneens wenselijk dat
financiële instellingen, ondanks de toegenomen concurrentie,
voldoende hoge rentemarges voor de banken en premies voor de
verzekeraars handhaven.
De digitale transformatie kan een ‘game changer’ worden in
de financiële wereld. Ze gaat gepaard met grote investeringen,
maar kan ook kansen bieden. Zo kan de financiële sector,
desgevallend in samenwerking met FinTech-bedrijven, de
operationele processen en infrastructuur structureel aanpassen.
Dat zou kostenbesparend zijn en schaalvoordelen opleveren
en/of de mogelijkheid bieden om beter in te spelen op noden

van de klanten. Zoals gezegd is het in deze context cruciaal dat
financiële instellingen zich tijdig voorbereiden op de digitale
transitie. De instellingen die te laat in actie schieten, kunnen
hierbij het slachtoffer worden van de toenemende concurrentie
als gevolg van dit digitaliseringsproces.
Een laatste uitdaging is volgens mij de toenemende aandacht
die terecht wordt besteed aan de naleving van de normen inzake
witwassen van geld en terrorismefinanciering. Met name gelet op
de mogelijke reputatierisico’s is het in het belang van de sector
zelf om alles in het werk te stellen om aan de vereisten ter zake
te voldoen.

We zien dat het aantal bankkantoren de voorbije
jaren aanzienlijk gedaald is en dat banken streven
naar minder, maar grotere kantoren. Idem dito met
de verzekeringskantoren, zij het in iets mindere
mate. In sommige gemeenten is er zelfs geen bankof verzekeringskantoor meer. Hoe staat de NBB
daar tegenover?
De belangrijke uitdagingen in verband met de bestendiging van
de rentabiliteit zetten de financiële instellingen ertoe aan om
hun kosten te verminderen. Een van de elementen waarmee
rekening moet worden gehouden, is de rationalisering van de
distributiekanalen, mede gezien de toenemende digitalisering
van de financiële diensten. Tegelijkertijd neemt de vraag van het
cliënteel naar digitale oplossingen voortdurend toe ten koste
van de interacties in het agentschap. In deze context is het niet
verwonderlijk dat het aantal werknemers en zelfstandige agenten
van de Belgische financiële sector, net als het aantal banken,
daalt. Op basis van de beschikbare cijfers blijkt echter dat deze
evolutie niet nieuw is, maar al enige tijd aan de gang is.

Evoluties in de financiële sector
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De NBB heeft als toezichthouder een neutraal oordeel over
de door de financiële sector gebruikte distributiekanalen. Het
is aan de instellingen zelf om de meest geschikte verdeling te
bepalen tussen fysieke en digitale distributiekanalen. Fysieke
interacties blijven voor mij essentieel gezien de behoefte aan
advies op maat voor bepaalde types klanten en aangeboden
diensten (bijv. voor de verzekeringssector, in de regeling van
schadegevallen). De rol van menselijke tussenpersoon wordt
nog vaak vervuld door agenten of makelaars die vaak dichtbij
de klanten staan.
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risico’s te nemen. Tevens is het risico van een toenemende
afhankelijkheid van derden voor informaticadiensten en van
gestandaardiseerde informatiesysteemcomponenten, sterk
aanwezig. Met name cloudoplossingen worden steeds vaker,
en voor steeds belangrijkere processen, aangewend. Ook het
voldoende representatief testen van hersteloplossingen na
incidenten blijft een belangrijk aandachtspunt.

De cyber- en IT-risico’s waaraan de financiële industrie wordt
blootgesteld zijn voortdurend in beweging en winnen nog
aan belang.

De beoordeling en de bevordering van de beheersing van
cyber- en IT-risico’s vormen dan ook topprioriteiten voor het
prudentieel toezicht op financiële instellingen, waarbij de
Europese en internationale samenwerking steeds belangrijker
wordt. Concreet wordt nauw toegezien op de operationele
veiligheid en robuustheid van de kritieke processen bij
de financiële instellingen. De beschikbaarheid, integriteit
en vertrouwelijkheid van de IT-systemen en -data staan
hierbij centraal.

Enerzijds neemt de digitalisering van de bedrijfsprocessen van
de financiële sector verder toe, alsook de mate van interconnectiviteit tussen de operationele processen van de verschillende
financiële actoren. De sterkere en meer gediversifieerde
digitalisering van de toegangskanalen voor cliënten van financiële
instellingen draagt eveneens bij tot de complexiteit van het
financieel landschap en tot een verhoogd operationeel risico.

De Bank besteedt ook in toenemende mate aandacht aan
sectorbrede initiatieven. Vanuit haar rol als sectorale autoriteit
voor de toepassing van de wet ter beveiliging en bescherming
van kritieke infrastructuren (o.a. systeemrelevante banken)
organiseert ze sectorbrede oefeningen en coördineert ze
operationele incidenten die systeemrelevant zijn voor de
Belgische financiële sector.

Anderzijds worden cyberaanvallen alsmaar gesofisticeerder
en krachtiger en vormt de financiële sector één van de
potentiële doelwitten. Naast cyberrisico brengt de sterke
afhankelijkheid van IT-oplossingen in de financiële sector ook
andere uitdagingen met zich mee. Traditionele instellingen
worden onder druk gezet door innovatieve spelers, nieuwe
technologieën, verwachtingen van cliënten of toenemende
veiligheidsrisico’s om hun soms sterk verouderde
IT-architecturen op relatief korte termijn te vernieuwen,
maar de complexiteit van hun IT-landschap maakt het soms
moeilijk om deze doelstelling op korte termijn te bereiken op
een verantwoordelijke wijze, d.w.z. zonder onevenredig hoge

Wat komen we te weten tijdens uw presentatie op
het congres van BZB-Fedafin?

We zien momenteel veel problemen bij banken
wegens de vernieuwing van hun IT-systemen.
Houdt de NBB daar ook toezicht op?

Dat moet uiteraard een verrassing blijven….meer serieus: ik zal
de uitdagingen schetsen waarvoor de financiële sector in België
en Europa zich geplaatst weten. Hierboven heb ik al een tipje van
de sluier hiervan opgelicht. Maar het zal geen louter ‘gloomy’
verhaal zijn: de sector is – in België ten minste - momenteel
robuust, heeft passend gereageerd na de financiële crisis en kan,
mits de juiste maatregelen, ook de toekomst hoopvol tegemoet
zien. De uitdagingen zijn aanzienlijk maar niet onoverkomelijk.
Ik zal daarbij ook de positie en de rol van de agent in het hele
verhaal niet uit het oog verliezen. Ik kijk er alvast naar uit.

BZB-Fedafin Congres

Skinﬂ
in the game

10 oktober 2019
Brussels Expo

BZB-FEDAFIN-CONGRES

Nieuwe studie
bewijst

meerwaarde
tussenpersoon
Wat is de relevantie en de toekomst van de zelfstandige financiële tussenpersoon?
Dat is dé hamvraag die centraal staat in een grootschalig onderzoek in
samenwerking tussen BZB-Fedafin en PwC Belgium. Wat de resultaten zijn van deze
studie komt u te weten op het BZB-Fedafin-congres. Onze voorzitter Albert Verlinden
en Wim Lenaerts, directeur bij PwC Belgium, lichten al een tipje van de sluier op.

PwC voert momenteel in samenwerking met
BZB-Fedafin een studie over de relevantie en
de toekomst van de zelfstandige financiële
tussenpersoon. Waarom?
Albert: Vanuit BZB-Fedafin waren we vragende partij om een
vervolg te breien aan het onderzoek dat we in 2014 hebben
opgezet in samenwerking met Accenture. Als beroepsvereniging
ervaren we bij de tussenpersonen heel wat onzekerheid en
onrust over het feit dat ze niet weten wat er zit aan te komen.
Daarom wilden we via een bevraging van de klant te weten
komen waar de sterktes van de tussenpersoon liggen.
Albert Verlinden,
voorzitter BZB-Fedafin

Het is misschien een open deur intrappen om te zeggen dat de
grote spelers in de context van kostenbesparingen en enorme
investeringen in digitale toepassingen dreigen te negeren
waarom ze er ooit voor hebben gekozen om met zelfstandige
financiële tussenpersonen te werken. Met deze studie willen we
een soort van eye opener zijn.
Wim: De wereld verandert. Als tussenpersoon kan u zich
daardoor laten overweldigen of u kan het zien als een kans om
uw manier van ondernemen heruit te vinden. Als tussenpersoon
bevindt u zich in een unieke positie. U bent een zogenaamd
“client experience powerhouse”: u kent uw klanten, weet wat er
leeft en hoe u daarbij kan helpen.

Wim Lenaerts,
directeur PwC Belgium

BZB-FEDAFIN-CONGRES

Als tussenpersoon wil u zich kunnen focussen op uw klanten.
U wil elke klant helpen om het juiste product te vinden en een
dossier zo efficiënt mogelijk te verwerken. Met deze studie willen
we een overzicht geven van de huidige markt en meer bepaald
een visie geven over de perceptie of de verlangens van de
eindklant ten aanzien van de financiële tussenpersoon.

Wie wordt bevraagd? Is de studie representatief?
Wim: De bevraging werd gedaan bij klanten die bank- en
verzekeringsproducten bezitten en deze via een zelfstandige
tussenpersoon beheren. In totaal werden 1.500 klanten bevraagd
in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en werd er rekening
gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen, alsook het type
van producten dat ze in portefeuille hebben. Het gaat hierbij
zowel om retail- als om professionele klanten.

Is deze studie een vervolg op de studie die in 2014 in
samenwerking met Accenture werd uitgevoerd?
Albert: Inderdaad, met dat verschil dat de studie van 2014 enkel
de verzekeringstussenpersoon betrof. Nu gaan we breder en
onderzoeken we zowel de bank- als verzekeringstussenpersoon.
Wim: In de studie van 2014 werd geconcludeerd dat de
tussenpersoon zijn focus op klantensegmenten dient te richten
en digitalisering dient te omarmen om zijn tijd zo efficiënt
mogelijk te kunnen verdelen. Deze enquête werkt verder op het
thema en gaat dieper in op de relatie tussen de klant en zijn
financiële tussenpersoon en wat klanten hierbij belangrijk vinden.
We vatten dit samen rond drie pijlers: vertrouwen, relevantie en
interactie, en geven mee wat dit betekent voor klanten en wat ze
verwachten van hun tussenpersoon.

Meer weten?
Schrijf in voor het BZB-Fedafin-congres op
www.dekrachtvandetussenpersoon.be

Wie is Wim Lenaerts?
Wim is bestuurder binnen de afdeling Technology
Consulting van PwC. Met meer dan 14 jaar ervaring
in consulting heeft Wim ervaring opgebouwd in de
verzekerings- en bankwereld, met een focus op de rol van
de tussenpersoon. Wim is gespecialiseerd in het mogelijk
maken van (digitale) transformaties door het gebruik
van kunstmatige intelligentietechnologieën, het effectief
opbouwen van meer arbeidskrachten, het mengen van
menselijke en kunstmatige intelligentie. Wim zal de
resultaten presenteren van een consumentenonderzoek
naar de rol van de tussenpersoon.
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Wat gebeurt er met de conclusies van de studie?
Albert: Op het BZB-Fedafin-congres zullen de resultaten van de
studie met het publiek gedeeld worden. Daarna zal BZB-Fedafin
met de resultaten aan de slag gaan om de leden te ondersteunen
in hun ondernemerschap.
Wim: In navolging van het congres zal PwC in samenwerking
met BZB-Fedafin een point-of-view schrijven die de belangrijkste
inzichten samenvat.

Kunt u al een boodschap meegeven op basis van de
eerste resultaten?
Albert: Zonder al te veel te verklappen, kan ik al meegeven
dat de eerste resultaten veelbelovend zijn. Als tussenpersoon
voelt u intuïtief wel aan waar uw meerwaarde zich bevindt,
maar het is toch nog net iets anders om concreet te weten
waarin die meerwaarde precies schuilt volgens de klant. Cijfers
liegen niet en op basis hiervan kunnen we ook echt concrete
aanbevelingen doen die u kan omzetten in de praktijk om uw
positie nog te versterken. Aanbevelingen die niet alleen voor u
als tussenpersoon van onschatbare waarde zijn, maar ook een
belangrijke boodschap vormen voor de bank- en verzekeringsinstellingen. Maar wie meer wil weten, zakt op 10 oktober best af
naar het BZB-Fedafin-congres! We kijken er alvast naar uit om de
resultaten met u te delen.

Enkele getuigenissen
Het BZB-Fedafin-congres is al enkele jaren een gevestigde
waarde in de financiële sector en lokt meer dan duizend
bezoekers. Bent u nog niet ingeschreven? Dan kunnen
enkele getuigenissen van vorig jaar u misschien wel
overtuigen. Uit een rondvraag bleek bovendien dat
93,45 % van de aanwezigen vorig jaar tevreden was.
• Dit was mijn eerste congres en ik was zeer aangenaam
verrast. Ik ben vanaf nu een vaste bezoeker van
het congres.
• Opzet was zeer professioneel opgevat en kwam ook zo
over. Een must voor alle zelfstandige bankagenten en
verzekeringsmakelaars.
• Perfecte organisatie, laat je altijd eens verder nadenken
dan je neus lang is.
• De manier bij uitstek om alle contacten in de sector
te onderhouden.
• Zeer gevarieerd en zeer interessant. Heel erg bedankt
hiervoor en tot volgend jaar!
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Vakinformatie voor professionals
in de Belgische beleggingsindustrie
Investment Officer BE biedt professionals:
■
■
■
■
■

Dagelijks nieuws op het gebied van beleggen
Achtergrondinformatie en analyses over de industrie, lokaal & internationaal
Iedere ochtend de beste marktvisies uit de asset management industrie in uw mailbox
Redactionele e-mail nieuwsbrieven
Elk kwartaal een magazine met de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied

GRATIS abonnement voor professionals die werkzaam zijn in de beleggingsdienstverlening.

Ga naar www.investmentofficer.be en registreer nu!

Investment Officer is een initiatief van Fondsnieuws voor professionals
in de Belgische beleggingsindustrie.

Fondsnieuws is het grootste kennis- en netwerkplatform voor beleggingsprofessionals in
Nederland. Het initiatief is in 2008 gestart door de FD Mediagroep, uitgever van onder andere
Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio.

20 JAAR BZB-FEDAFIN
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De laatste vijf jaar
in retrospect
BZB-Fedafin bestaat dit jaar officieel 20 jaar en dat is het ideale moment om even terug te
blikken. In 2004 gaf stichtend voorzitter Paul Van Welden de fakkel door aan Daniël Nicolaes.
Na zijn overlijden in 2014 kwam Albert Verlinden aan het roer van onze vereniging, als
voorzitter en sinds 2016 ook als gedelegeerd bestuurder. Wij kijken terug op enkele van de
belangrijkste verwezenlijkingen van BZB-Fedafin tijdens de laatste vijf jaren.
LOBBYWERK IN VERZEKERINGEN
BZB-Fedafin heeft de voorbije jaren erg veel lobbywerk verricht op het vlak van verzekeringswetgeving, eerst inzake AssurMiFID
en daarna bij de omzetting van IDD in Belgisch recht.
De omzetting van de Europese richtlijn verzekeringsdistributie (IDD) werd aangegrepen om de goldplating in de bestaande
wetgeving terug te schroeven, aangezien AssurMiFID in enkele gevallen nodeloos verder gaat dan de IDD. Mét succes. Het gaat
hier niet alleen over het statuut van verbonden agent, maar ook over het verbod op cumul van statuten, de transparantie van
commissielonen en de toepassing van de zorgplicht op andere verzekeringsproducten dan voorzien in de IDD.

ONDERSTEUNING
VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN
BZB organiseerde voor haar leden doorheen
de jaren talrijke roadshows, infosessies
en opleidingen en stelde een hele reeks
modeldocumenten op om hen te helpen bij
het naleven van de AssurMiFID-verplichtingen.
Recent werden deze aangepast aan de nieuwe
wetgeving en werd daarbij rekening gehouden met
de bevindingen van de FSMA naar aanleiding van
haar inspecties (Zie edfin.be voor een overzicht
van de geplande infosessies over de nieuwe
bemiddelingsfiches). BZB-Fedafin overlegt ook
met de sector met het oog op sectordocumenten.

PC 341

GDPR

BZB heeft mee de
oprichting van het
Paritair comité voor de
bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten
(PC 341) bewerkstelligd en
is erin vertegenwoordigd
als werkgeversorganisatie.
Een belangrijk initiatief
om ervoor te zorgen dat
de sector zijn eigen cao’s
kan maken die gericht zijn
op de specifieke noden.

Op 25 mei 2018 trad de
Europese General Data
Protection Regulation (GDPR)
in werking. BZB-Fedafin pleegde
regelmatig overleg met de
sector over de implementatie
van de nieuwe regels en
tekende in op een aanbod
van UNIZO om in 2018
praktische GDPR-richtlijnen te
ontwikkelen voor de sector van
de financiële tussenpersonen.
Bijkomend namen we de nodige
stappen om modellen van
verwerkersovereenkomsten, van
disclaimers etc. uit te werken in
samenspraak met advocaten.
BZB-Fedafin organiseerde
exclusief voor haar leden
seminaries en een workshop
met een praktische toelichting
om hun kantoor GDPR-proof
te maken aan de hand van
onze modeldocumenten
(in samenwerking met Portelio
Advocaten).

VRIJSTELLING BTW-PLICHT VOOR MANAGEMENTVENNOOTSCHAPPEN
Toen in 2015 bekend raakte dat managementvennootschappen in 2016 btw-plichtig
zouden worden, schakelde BZB advocatenkantoor Lydian in om een aantal
alternatieve pistes uit te werken. Ook namen we het voortouw in de gesprekken met
de minister van Financiën en de btw-administratie. Op basis van een goed uitgewerkt
dossier werd met de btw-administratie en het kabinet een uitstel van inwerkingtreding
en een vrijstelling onderhandeld voor managementvennootschappen voor zover ze
diensten verrichten in bank, - beleggingen, kredieten en verzekeringen. BZB stelde
haar leden een model van dienstverleningsovereenkomst ter beschikking en
organiseerde een infosessie om haar leden te informeren.

20 JAAR BZB-FEDAFIN

BIJSTAND BIJ HERSTRUCTURERINGEN
Toen ING in het najaar van 2016 haar intentie
aankondigde om Record Bank te integreren en de helft
van het dubbele netwerk te schrappen, heeft BZB via een
open brief de bevoegde ministers opgeroepen om de
bankagent uit het verdomhoekje te halen en de nodige
basisbescherming te voorzien.
Als reactie op de brief kwam BZB veelvuldig in de pers
en werden we meermaals uitgenodigd voor een overleg
met toenmalig minister van Economie Kris Peeters en
toenmalig minister van Zelfstandigen Willy Borsus.
Beide ministers ondersteunden onze vraag en stelden in
overleg met de sector te bekijken hoe ze het statuut van
de zelfstandige bankagent konden verbeteren.
Dit resulteerde uiteindelijk in een gedragscode tussen
kredietinstellingen en bankagenten en in enkele
wetswijzigingen die de positie van de bank- en verzekeringstussenpersonen op een ingrijpende wijze verbetert.

Gedragscode tussen kredietinstellingen en zelfstandige
bankagenten
Op 12 juli 2017 werd de gedragscode ondertekend tussen BZB,
Fedafin en Febelfin, de Belgische federatie van de financiële
sector, waarin belangrijke eisen ter verbetering van de positie van
de zelfstandige bankagent deels of geheel werden ingelost. De
gedragscode bevat bepalingen met betrekking tot herstructureringen, precontractuele informatieverplichtingen en contractsbepalingen. De gedragscode trad in werking op 1 januari 2018.
Class action
De acties van BZB-Fedafin gaven ook aanleiding tot de
uitbreiding van de vordering tot collectief herstel naar
zelfstandigen en kmo’s. De uitbreiding van de class action
kwam er op aansturen van minister van Zelfstandigen en KMO
Willy Borsus en zorgt ervoor dat zelfstandigen en kmo’s een
groepsvordering kunnen instellen. BZB-Fedafin werd erkend als
groepsvertegenwoordiger om een vordering namens onze leden
in te stellen wanneer zij schade oplopen naar aanleiding van
eenzelfde schadegeval.

Van links naar rechts: Kris Peeters, voormalig minister
van Economie; Albert Verlinden, voorzitter BZB-Fedafin;
Carine Vansteenbrugge, directeur BZB-Fedafin

Van links naar rechts: Albert Verlinden, voorzitter BZB-Fedafin;
Willy Borsus, voormalig minister van Zelfstandigen;
Jean-Pol Guisset, Ondervoorzitter BZB-Fedafin

B2B
De open brief en het voortdurende lobbywerk van BZB-Fedafin
naar aanleiding van de herstructureringen hebben ook
bijgedragen tot de totstandkoming van een wet die misbruik van
de machtsverhoudingen tussen ondernemingen aan banden
legt. Hierdoor zijn financiële tussenpersonen beter beschermd
wanneer zij gebonden zijn door totaal onevenwichtige
contracten, wanneer ze te maken hebben met oneerlijke
marktpraktijken of wanneer de kredietinstellingen of verzekeraars
door misbruik van hun machtspositie oneerlijke voorwaarden
willen opleggen. De wet maakt de gedragscode tussen kredietinstellingen en bankagenten afdwingbaar.
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FUSIE BZB EN FEDAFIN

EDFIN

BZB werd in 1999 gesticht als
Beroepsvereniging van Zelfstandige
Bankagenten. Hetzelfde jaar zag
haar Franstalige tegenhanger
het licht. Na jaren van steeds
intensievere samenwerking, sloegen
BZB en Fedafin in maart 2018 de
handen in elkaar tot één grote
nationale vereniging die alle statuten
van zelfstandige tussenpersonen
in bank- en beleggingsdiensten,
verzekeringen en/of kredieten
vertegenwoordigt. Dankzij deze
samensmelting, kunnen we nog
meer gewicht in de schaal leggen en
de stem van de tussenpersoon nog
luider laten weerklinken.

Om de zelfstandige financiële tussenpersoon te
ondersteunen in zijn bijkomende verplichtingen
inzake bijscholing, heeft BZB-Fedafin “Edfin”
opgericht, een leer- en examenplatform die de
financiële professional ondersteunt bij het volgen van
opleidingen, zowel via het traditionele kanaal als via
e-learnings. Kantoorhouders zien in één oogopslag
hoeveel punten zij en hun medewerkers al hebben
behaald en kunnen dus indien nodig snel ingrijpen
en het ontbrekende puntenaantal opvullen.
Edfin vzw werkt samen met heel wat professionele
organisaties en individuele docenten met een
jarenlange ervaring en expertise waardoor er
steeds een ruim aanbod is aan opleidingen
die specifiek afgestemd zijn op de noden en
behoeften van de financiële professional en vaak
FSMA-punten opleveren.

VERSOEPELING REGELS NA FAILLISSEMENT
Eind 2015 werd aan de wet betreffende de verzekeringen toegevoegd dat wie een inschrijving
in het register van verzekeringstussenpersonen wil krijgen én behouden, niet failliet mag
zijn verklaard, tenzij eerherstel werd verkregen. Deze bepaling werd ook toegevoegd aan de
inschrijvingsvoorwaarden voor hypothecaire kredietbemiddelaars. Omdat een rechtspersoon
nooit eerherstel kan krijgen, betekende dit voor de vennoten van een failliet verklaarde
rechtspersoon de onmogelijkheid om ingeschreven te worden of te blijven bij de FSMA.
BZB vroeg een verzoek tot vernietiging van de bepalingen voor het Grondwettelijk Hof wegens
strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel en wees minister Peeters en de FSMA op de onbedoelde
effecten van deze nieuwe bepalingen, zowel voor verzekeringen als voor hypothecair krediet.
Daarop zette minister Peeters alles op alles om ze in de wet te niet te doen om zo te anticiperen
op een mogelijke vernietiging van deze bepalingen door het Grondwettelijk Hof. Uiteindelijk
gaf het Grondwettelijk Hof BZB begin april 2017 gelijk. De wetswijziging werd op 24 april in het
Belgisch Staatsblad gepubliceerd en werd van kracht op 4 mei 2017.

KREDIETBEMIDDELING

ANTIWITWAS

Voor 30 april 2017 moest iedereen die
actief is in de bemiddeling van kredieten,
een aanvraag doen tot inschrijving
als kredietbemiddelaar via het online
platform van de FSMA. BZB-Fedafin
zorgde ervoor dat de periode waarin de
tussenpersonen zich konden registreren
aan een inschrijvingskost van € 500 ipv
€ 628 werd verlengd tot 1 september
2016. BZB organiseerde infosessies om
haar leden te helpen bij de voorbereiding
van hun dossier en kreeg een zitje in de
raad van bestuur van Ombudsfin.

BZB-Fedafin heeft er altijd een zaak gemaakt
om haar leden te begeleidingen bij het
naleven van de antiwitwasverplichtingen,
organiseerde opleidingen en stelde een model
van interne procedures ter beschikking. Na de
inwerkingtreding van de nieuwe antiwitwaswet
in 2017 werden die inspanningen nog versterkt.
BZB-Fedafin paste haar modeldocumenten
aan de nieuwe regels aan en hield daarbij ook
rekening met feedback van de inspecties. Verder
organiseerden we verschillende praktische
infosessies voor onze leden, die bij hun vragen
om advies ook individueel begeleid werden.

VERZEKERINGEN

Beroepskennis

verzekeringen
wijzigt door IDD
Op 28 december 2018 trad de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de Insurance
Distribution Directive (IDD) in werking. Deze Europese richtlijn legt onder meer nieuwe
vereisten op inzake beroepskennis voor de personen die bepaalde functies uitoefenen
bij een tussenpersoon of bij een verzekeringsonderneming. Gregory Demal, Lid van het
directiecomité van de FSMA, legt uit wat er precies gewijzigd is.
Er komt een nieuw examen
systeem voor toegang tot het
beroep in verzekeringen. Wat is
er precies veranderd ten opzichte
van het huidige systeem en
wanneer treedt het in werking?
Geheel in lijn met wat de IDD-richtlijn
oplegt, is er een nieuw examensysteem
ontwikkeld op basis van modules. De
examens volgen nu een meer ‘algemene’
benadering. Ze zullen dus niet langer
worden georganiseerd volgens verzekeringstakken zoals dat vroeger het geval
was. Het nieuwe examensysteem zal in
werking treden op 1 september 2020. In
de tussentijd is er een overgangsregeling.
De FSMA heeft daarover een mededeling
gepubliceerd op haar website.
In het nieuwe systeem zijn er vier
modules: een ‘algemene’ module en drie
‘gespecialiseerde’ modules.

Gregory Demal, Lid van het directiecomité
van de FSMA

De algemene module bevat de
basiskennis over alle verzekeringsproducten, alsook een introductie over de
gedragsregels en de antiwitwaswetgeving.
De drie andere modules bevatten
de meer gespecialiseerde kennis
die vereist is voor het verdelen van
respectievelijk verzekeringsproducten
niet-leven, levensverzekeringsproducten
zonder beleggingscomponent en
levensverzekeringsproducten met een
beleggingscomponent.

Dit jaar heeft de FSMA een reeks
nieuwsbrieven uitgestuurd naar de
tussenpersonen over de toepassing van
de nieuwe regels uit de IDD-richtlijn.
Deze nieuwsbrieven kan u steeds nalezen
op de website van de FSMA.

Wat wijzigt er inzake bijscholing
voor verzekeringstussenpersonen?
Bijscholing is niet nieuw. Vroeger
moesten de verzekeringstussenpersonen
30 opleidingspunten behalen binnen een
periode van drie jaar. In de toekomst
moet jaarlijks minimaal 15 uur bijscholing
worden gevolgd om de beroepskennis
en vakbekwaamheid actueel en op peil te
houden. Deze bijscholing moet worden
gevolgd bij erkende opleidingsorganisatoren. Gedurende de eerste drie jaar
na de eerste inschrijving moet minimaal
12 uur van de gevolgde bijscholing
betrekking hebben op de verzekeringsproducten die men daadwerkelijk verdeelt.
De IDD-richtlijn hecht er immers veel
belang aan dat de personen die verzekeringsproducten voorstellen en uitleggen
aan het cliënteel ook een grondige kennis
hebben van deze producten en van de
regels die gelden bij de distributie ervan.
De nevenverzekeringstussenpersonen
moeten jaarlijks ten minste 3 uur
bijscholing volgen.

VERZEKERINGEN

De verplichting tot geregelde bijscholing
geldt ook voor de personen die binnen
verzekeringsondernemingen actief zijn in
verzekeringsdistributie.

Wat met de tussenpersonen in
bank- en beleggingsdiensten en de
kredietbemiddelaars? Wijzigt er
voor hen ook iets?
Momenteel zijn er op het vlak van de
kennis- en ervaringsvereisten nog geen
wijzigingen voor de tussenpersonen
in bank- en beleggingsdiensten en
voor de kredietbemiddelaars. Er wordt
wel naar gestreefd om de regels die
gelden binnen de verschillende statuten
zo veel mogelijk te harmoniseren.
Vaak zijn tussenpersonen immers
actief in verschillende domeinen. Een
harmonisatie kan de kennis over de regels
en de naleving ervan alleen maar ten
goede komen.

Ook PCP’s zullen bijscholing
moeten volgen. Hoe zit dat juist?
Ook voor PCP’s is de bijscholing niet
nieuw. Net zoals vroeger is het de
verantwoordelijkheid van de werkgevers
om erop toe te zien dat de beroepskennis
van hun PCP’s actueel en relevant blijft.
De PCP’s moeten ook jaarlijks 15 uur
bijscholing volgen. De IDD-richtlijn geldt
immers voor iedereen die betrokken is bij
de verzekeringsdistributie. De PCP’s zijn
echter niet verplicht om deze bijscholing
te volgen bij erkende opleidingsorganisatoren. Het is aan de werkgever om
jaarlijks een globaal opleidingstrajectplan
uit te werken voor zijn voltallig personeel.
Het is niet vereist dat hij een geïndividualiseerde puntentelling bijhoudt voor
elke PCP afzonderlijk. De werkgever heeft
dus een grote vrijheid en kan rekening
houden met de omvang en de aard
van zijn beroepsactiviteiten en met de
kwalificaties van zijn personeelsleden.

De IDD wijzigt ook iets voor de
effectieve leiding. Wat precies?
De nieuwe wet maakt een duidelijk
onderscheid tussen de effectieve leiders
die de facto verantwoordelijk zijn voor de
verzekeringsdistributie en de verantwoordelijken voor de distributie (VVD’s). Deze
laatste categorie oefent het toezicht uit op
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de door de tussenpersoon tewerkgestelde
PCP’s. Beide functies zijn complementair.
In het elektronisch inschrijvingsdossier
moet de tussenpersoon aanduiden wie
van de effectieve leiders de verantwoordelijken zijn voor de verzekeringsdistributie
(minimum één persoon).
Nieuw is dat ook de effectieve leiders die
de facto verantwoordelijk zijn voor de
verzekeringsdistributie moeten voldoen
aan de kennisvereisten. Daarnaast
moeten alle effectieve leiders zoals
vroeger nog steeds fit en proper zijn.
Voor de personen die de nieuwe
functie van de facto verantwoordelijke
effectieve leider uitoefenen, geldt
een overgangsregeling. Effectieve
leiders die reeds op de datum van
de inwerkingtreding van de nieuwe
wet (28 december 2018) aangesteld
waren, moeten hun beroepskennis niet
aantonen zolang zij diezelfde functie
blijven uitoefenen binnen dezelfde
onderneming. Dit wil zeggen dat zij deze
functie verder mogen blijven uitoefenen
bij dezelfde tussenpersoon-rechtspersoon zonder dat zij examens moeten
afleggen of praktijkervaring moeten
aantonen. Stappen zij echter over naar
een andere onderneming, een andere
functie of stoppen zij hun activiteiten en
herstarten zij die daarna, dan zullen zij
moeten aantonen dat zij over de relevante
beroepskennis beschikken. Bovenstaande
overgangsregelingen zorgen ervoor dat
België de IDD-richtlijn invoert, zonder de
continuïteit van ondernemingen die reeds
actief waren uit het oog te verliezen.

De invoering van het nieuwe statuut van
‘PCP in opleiding’ voor verzekeringsdistributie zorgt voor een harmonisatie
met de sector van bank- en beleggingsdiensten en de sector van de kredietbemiddeling, waar dit statuut reeds bestaat.

De punten moeten worden
ingegeven in Cabrio. Geldt
dit ook voor bijv. de bank- en
verzekeringsagenten die via
collectieve inschrijving zijn
ingeschreven?
Zolang een bank- of verzekeringstussenpersoon nog is ingeschreven in een
collectieve inschrijving, blijft het de
verantwoordelijkheid van de betreffende
centrale instelling om het inschrijvingsdossier bij te houden en te actualiseren,
met inbegrip van de gevolgde bijscholing
door alle in dat inschrijvingsdossier
opgenomen personen die onderworpen
zijn aan bijscholingsplicht.
Eens de collectieve inschrijving is
omgezet in een individuele inschrijving
zal het inschrijvingsdossier consulteerbaar
zijn in de Cabrio-applicatie van de
FSMA, en wordt de tussenpersoon zelf
verantwoordelijk voor het actueel houden
van zijn inschrijvingsdossier in Cabrio.
Vanaf dat moment zal hij daarbij ook de
bijscholingspunten moeten ingeven.

Er komt ook in verzekeringen een
statuut “PCP in opleiding”. Wat
houdt dit in?
Een PCP die nog niet over de vereiste
theoretische kennis beschikt, mag
gedurende één jaar toch reeds als ‘PCP
in opleiding’ actief zijn, op voorwaarde
dat hij daarbij nauwgezet begeleid
en gecontroleerd wordt. Bovendien
komt de ervaring verworven als PCP in
opleiding mee in aanmerking als relevante
praktische ervaring. Een PCP in opleiding
moet binnen een termijn van één jaar de
vereiste examens afleggen.

Nieuwe regels bijscholing voorlopig
enkel voor verzekeringen
Vanaf volgend jaar moeten verzekeringstussenpersonen 15 bijscholingspunten per jaar verzamelen
in plaats van 30 over een periode
van 3 jaar zoals dat nu het geval is.
Voor tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten en kredietbemiddelaars wijzigt er voorlopig niets.

eb-lease, uw partner voor
krediet, leasing en renting.

7 redenen om voor eb-lease te kiezen
Onze adviseur: uw vast aanspreekpunt
... adviseert u over de ingediende dossiers
en garandeert een snelle afhandeling.
We beperken de kosten en vergoeden competitief
Eb-lease rekent nooit schattingskosten aan.
Gespecialiseerd advies
Eb-lease staat voor 30 jaar ervaring en expertise
in kredietverlening voor zowel hypothecair krediet,
zakenkrediet, financiële leasing en renting.
We beslissen zeer snel
U krijgt zeer snel feedback over de dossiers
die u aan de eb-lease-adviseur voorlegt.
We onderzoeken elke kredietaanvraag
We behandelen elk dossier met het nodige vakmanschap.
We zetten in op efficiëntie en gebruiksgemak
We beperken de werklast voor u als makelaar en de
doorlooptijd voor uw klant tot het absolute minimum.
Respect voor uw klantenportefeuille
Uw klant is en blijft uw klant.

WORD MAKELAAR

Bel 09 224 74 74

,
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V.u. eb-lease nv – Kredietgever - Erkenningsnummers 108-549 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011672A
Burgstraat 170 - 9000 Gent, BTW BE 0424 416 570 - RPR Gent.
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Gedragscode

inducements

Het koninklijk Besluit tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en nietlevensverzekeringen werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 21 juni 2019 en trad in werking op 1 juli 2019.
Deze code kwam tot stand in onderling overleg tussen BZB-Fedafin, Assuralia, BVVM-UPCA, Feprabel en FVF, en
bepaalt de voorwaarden waaraan inducements moeten voldoen en welke praktijken voortaan verboden zijn.
De wet van 6 december 2018 tot
omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch
recht belastte de sector ermee om in
onderling overleg een gedragscode inzake
inducements uit te werken. Na advies van de
FSMA zou de Koning een koninklijk besluit
nemen om de datum van inwerkingtreding
van de gedragscode te bepalen en er
bindende kracht aan te verlenen.
Doordat de wet bepaalde dat de FSMA de
code moest valideren, heeft de sector zich
bij het opstellen van de code gehouden
aan de strikte minimumvereisten van de
toezichthouder. De code moest immers niet
alleen rekening houden met de evolutie van
de maatschappelijke context, de bepalingen
moesten ook meetbaar, duidelijk en door de
FSMA controleerbaar zijn. Daarnaast heeft
de sector ook bijzondere aandacht besteed
aan het reputatierisico.
Het doel van de code is drieledig.
Enerzijds bepaalt de gedragscode
wat de algemene criteria zijn die altijd
gerespecteerd moeten worden bij het
toekennen van inducements. Anderzijds
legt ze specifieke regels vast voor
niet-monetaire vergoedingen. Tot slot
bevat ze een niet-exhaustieve lijst van
inducements die verboden zijn omdat zij
afbreuk doen aan de kwaliteit van de aan
de klant verleende dienst.

BASISPRINCIPES
Bij het toekennen en ontvangen van
inducements moeten de principes
inzake belangenconflicten te allen tijde
gerespecteerd worden. Het belang van
de klant staat daarbij centraal. Het is

met andere woorden niet toegestaan om
een product te vergoeden op een wijze
die de tussenpersoon ertoe aanzet het
product te verkopen in de plaats van een
product dat beter aan de verlangens en
behoeften van de cliënt beantwoordt.
Daarnaast moet ook het principe van
proportionaliteit gerespecteerd worden:
de vergoedingen moeten redelijk zijn
gelet op de dienstverlening waarvoor ze
worden betaald.

NIET-MONETAIRE INDUCEMENTS
Naast de basisprincipes, bepaalt de
gedragscode ook aan welke specifieke
vereisten niet-monetaire inducements als
opleidingen en events moeten voldoen.
Opleidingsseminaries mogen maximaal
drie dagen en twee nachten duren, reistijd
inbegrepen. Ze moeten plaatsvinden op
het Europese continent en de deelname
mag niet gekoppeld zijn aan bepaalde
tegenprestaties die aanleiding zouden
kunnen geven tot een belangenconflict.
De opleiding moet met andere woorden
erkend zijn door de FSMA. Per volledige
halve dag moeten minstens twee uur
opleiding voorzien worden, waarvoor
bijscholingspunten kunnen worden
toegekend. De sector heeft de FSMA wel
gevraagd om het aanbod uit te breiden
met onderwerpen die niet strikt verzekeringstechnisch zijn, maar professioneel
zeer relevant zijn voor de tussenpersonen
zoals bedrijfsbezoeken, trendwatchers,
motivational speakers, IT-opleidingen,
managementopleidingen, opleidingen
inzake kantoororganisatie, etc.
Uitnodigingen voor events zijn toegelaten
op voorwaarde dat het evenement niet

langer duurt dan twee dagen en 1 nacht
en plaatsvindt op het Europese continent.
Ook hier is het belangrijk dat de deelname
aan het event niet afhankelijk gemaakt
wordt van criteria die aanleiding kunnen
geven tot een mogelijk belangenconflict.

VERBODEN PRAKTIJKEN
De gedragscode legt reizen aan
banden, ongeacht of deze gratis of
betalend zijn voor de tussenpersonen.
Alle reizen waarvoor al een reglement
werd gecommuniceerd naar de
tussenpersonen, mogen nog worden
uitgevoerd, ook al vinden ze plaats na
de inwerkingtreding van de gedragscode
en dit tot uiterlijk 31 december 2020.
Wat in de gedragscode ook als verboden
praktijk wordt beschouwd, zijn incentives
voor een beperkte periode per product
of voor een zeer nauw gedefinieerde
categorie van producten wanneer er
tussen de tussenpersoon en de klant
een relatie van beleggingsadvies bestaat.
Opleidingsseminaries en events die
niet voldoen aan de regels van de
gedragscode, zijn ook niet toegelaten.

Plezierreizen al eerder in vizier
De FSMA publiceerde eerder al een
rapport na een reeks inspecties inzake
belangenconflicten en inducements
bij diverse verzekeringsondernemingen, waarin ze de zogenaamde
“plezierreizen” hekelt. De gedragscode
inzake inducements komt dus tegemoet
aan de vraag van de toezichthouder om
de reizen strikter te regelen.

BZB-FEDAFIN CONGRES

10.10.2019 | Brussels Expo
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voor de Vivium
Digital Awards
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Weet u al welke digitale oplossingen
voor makelaars kans maken op een
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BZB-Fedafin
lanceert

nieuwe

website

BZB-Fedafin heeft een nieuwe website. Het was tijd voor een opfrissing van onze digitale identiteit.
De vorige site dateert immers van vijf jaar geleden, waarin BZB en Fedafin nog twee aparte verenigingen
waren. De website biedt ook een antwoord op de actuele overload aan informatie waarbij het niet altijd
evident is om te vinden wat u zoekt. Meer dan ooit zetten we in op onze rol als professionele partner die
u ook bijstaat in uw zoektocht naar advies of informatie.
SECTORBIB
Om u te helpen bij uw zoektocht heeft BZB-Fedafin een digitale
bibliotheek uitgewerkt waarin u een handig overzicht terugvindt van
de informatie die relevant is voor uw activiteit als tussenpersoon.
• Modeldocumenten
Bent u op zoek naar een klantenfiche, bemiddelingsfiches, een
onderhandelingscontract of een GDPR-handleiding? Wilt u een
klantenaanbrengers- of aandeelhoudersovereenkomst opstellen?
BZB-Fedafin stelt haar leden heel wat modeldocumenten ter
beschikking die hen ondersteunen bij de uitoefening van hun
activiteit als zelfstandig tussenpersoon.

NIEUWSUPDATES
We hebben er bewust voor gekozen om
op onze website geen updates over onze
activiteiten te plaatsen. Daarvoor gebruiken
we onze sociale media. Wilt u op de hoogte
blijven van wat we concreet voor u doen?
Volg ons dan via LinkedIn en Twitter!

• Beroepsinfo
Bent u op zoek naar informatie die relevant is voor de opstart of
het uitoefenen van uw activiteit als zelfstandig tussenpersoon?
Wij zetten u heel wat nuttige info op een rijtje.
• Gedragscodes
In de sector van bank en verzekeringen zijn verschillende
gedragscodes van toepassing. Wij bundelden ze in een overzicht.
• Insurance Insights
BZB-Fedafin publiceert in samenwerking met Decavi elke maand
een nieuwe verzekeringsanalyse, zowel leven als niet-leven om de
activiteit van de verzekeringstussenpersoon te ondersteunen. Deze
is van onschatbare waarde om uw kennis van de markt up to date
te houden en is gratis en exclusief voor leden van BZB-Fedafin.
• PC 341/PC 307
BZB-Fedafin is vertegenwoordigd als werkgeversorganisatie
in PC 341 en weldra ook in PC 307. Ontdek de cao’s en de
mogelijkheden inzake bijscholing en outplacement.

VRAAG ONLINE UW LIDMAATSCHAP AAN
Nog geen lid? Neem dan een kijkje op onze
nieuwe website en ontdek waarom een
lidmaatschap interessant is voor u. Naast
de informatie in de sectorbib vindt u er een
overzicht van onze diensten, de verschillende
soorten advies waarvoor u bij ons terecht kan en
een overzicht van de voordelen die we voor de
tussenpersoon onderhandeld hebben. Overtuigd
net als meer dan 2600 van uw collega’s? Vraag
dan meteen online een lidmaatschap aan!

INSPECTIES

Wanneer

de FSMA
op bezoek komt

Tussenpersonen in bank en verzekeringen zijn actief in een
vrije markt. In een concurrentiële markt zoeken zij een match
tussen klanten en producten. De grote hoeveelheid wetgeving,
reglementen en circulaires die op hen van toepassing zijn,
wijzen anderzijds op een sterk gereglementeerde markt. De
onophoudelijke wijziging van de wetten en regels leidt tot
ontmoediging. Wanneer dan ook nog eens de toezichthouder
FSMA op inspectiebezoek komt bij de makelaar of de agent,
dreigen de emoties van de zelfstandige ondernemer op te lopen.
Vergelijkingen met politiediensten van ondemocratische regimes
worden snel gemaakt. Schiet echter niet op de pianist!
De grondstof van de financiële en de verzekeringssector is
het spaargeld, de kredieten en de premies van de consument.
De Grote Depressie in de jaren dertig was een aardschok.
Iedereen werd zich plots bewust van de maatschappelijke en
economische impact van een financieel systeem dat algemeen
belang en eigenbelang verwart. Het hele systeem is gebaseerd
op vertrouwen. Zonder vertrouwen stuikt het in elkaar. Deze

crisis leidde tot de oprichting van de Bankcommissie in 1935. De
overheid wou een toezicht dat de actoren in deze vrije markt van
nabij opvolgt en de consument beschermt. De voorbije decennia
ging het accordeon van het toezicht steeds weer open en dicht.
Een nieuw incident leidde tot een verstrenging van het toezicht.
Daarna volgde weer een afname onder druk van deregulering.
De laatste bankencrisis was opnieuw een mokerslag voor het
vertrouwen van de consument in het financiële systeem. Het
vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Op vandaag is het
nog steeds niet terug.
In België en Europa reageerden de beleidsmakers met grondige
hervormingen van het toezicht en de regelgeving. De gevolgen
van deze nieuwe regels zien en voelen de tussenpersonen
ondertussen in de dagelijkse praktijk. Het toezicht leidde tot
de Twin Peaks in België met een gedeeld toezicht tussen de
Nationale Bank en de FSMA. Deze laatste is de toezichthouder
van de tussenpersonen in bank en verzekering.
De erkenning van de tussenpersonen in bank en verzekering door
de toezichthouder was een belangrijke stap voorwaarts voor de
agenten en de makelaars. Er waren tijden dat het toezicht op de
tussenpersonen via de banken en verzekeringsondernemingen
liep. Voor de toenmalige toezichthouders was de tussenpersoon
een onbekende. Bij een conflict over de interpretatie van regels
met de principaal kon de tussenpersoon zich niet richten tot de
toezichthouder.
Ondertussen hebben alle tussenpersonen een een-op-eenrelatie
met de toezichthouder door de erkenning. Dit heeft belangrijke
voordelen met een maatschappelijke en wettelijke erkenning als
zelfstandig ondernemer. Het heeft uiteraard ook zijn gevolgen op
het vlak van controle én inspectie. De FSMA kan op bezoek komen.
Zo heeft de FSMA op basis van de Verzekeringswet van 2014
het recht om alle documenten en inlichtingen op te vragen bij
de verzekeringsmakelaar zodat ze kan nagaan of alle wettelijke
bepalingen worden nageleefd. De tussenpersonen moeten alle
inlichtingen verstrekken over de verzekeringsovereenkomsten
die ze in hun bezit hebben. De FSMA kan bovendien ter plaatse
inspecties uitvoeren, kennis nemen van alle documenten en
hiervan een kopie laten maken.

Luc Willems, erkend bemiddelaar-advocaat

INSPECTIES

Van deze bevoegdheid heeft de FSMA in het kader van de
witwaswetgeving gebruik gemaakt om dit voorjaar inspecties
uit te voeren naar de administratieve organisatie van het
verzekeringskantoor, de verrichtingen en de relatie met de
cliënten. Eenzelfde controle gebeurde ook bij de bankmakelaars.
De Nationale Bank houdt gelijkaardige controles op het niveau
van de banken en de verzekeringsondernemingen.

WAT LEVEREN DEZE INSPECTIES OP?
Het bezoek van de FSMA-inspectie geeft zowel in de
voorbereiding als op de dag zelf voor de tussenpersoon de
nodige spanning. Het blijft een uitzonderlijke gebeurtenis. Een
vraag voor velen blijft : wat leveren deze inspecties op?
Het hoofddoel van een inspectie is uiteraard de controle ter
plaatse van procedures en documenten. Het kan leiden tot het
vaststellen van inbreuken of formuleren van aanbevelingen.
Aan de tussenpersoon wordt dan een actieplan gevraagd om
de tekortkomingen en aandachtspunten te verhelpen. De
gecontroleerde kantoren zijn dit najaar bezig met de uitvoering
van hun actieplan.
Maar er is meer! De inspecties hebben daarnaast een belangrijk
ondersteunend en adviserend aspect. Bij een positieve
benadering is het ook een kans voor de tussenpersoon om de
eigen interne organisatie bij te sturen of naar een hoger niveau
te brengen.
Anderzijds moet de toezichthouder soms zijn tanden laten
zien om de tussenpersonen tot de orde te roepen die door
een zwakke organisatie de sector in verlegenheid kunnen
brengen. Hier hebben de makelaars en de agenten in bank en
verzekeringen wel wat te verdedigen in deze tijden van digitale
transformatie. Het zijn niet de app’s, chatboxen en callcentra die
het consumentenvertrouwen zullen herstellen. Het zijn wel de
tussenpersonen als mensen van vlees en bloed die het kunnen
herwinnen bij de klant. Dit vraagt professionalisme. De FSMA
kan hier waken over het gelijke speelveld waarbij de cowboys van
het veld worden gestuurd. Het zijn deze laatsten die met kwalijke
incidenten en negatieve media-aandacht de sector bekladden.
Voor de FSMA zelf zijn de inspecties eveneens waardevol. De
ambtenaren leren daarmee de interne werking en het beroep
van de tussenpersonen in bank en verzekering beter kennen.
Dat leert men niet op school. België heeft een lange traditie
van onafhankelijke verzekeringsdistributie met kantoren die
historisch gegroeid zijn in steden en landelijke gebieden.
Ten slotte levert de FSMA op basis van een inspectieronde ook
een sectorrapport aan. De FSMA leert op deze wijze de sector
beter kennen en begrijpen. Daar komen steeds belangrijke
aanbevelingen uit. Voor BZB-Fedafin is dit een opportuniteit om
als gesprekspartner van de FSMA mee gevolg te geven aan de
aanbevelingen in het rapport. Het zorgt er hopelijk voor dat bij
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het maken van wetten, reglementen en circulaires de zelfstandige
verzekeringsdistributie en bankbemiddeling geen abstracte
gegevens zijn.

HOE EEN INSPECTIEBEZOEK AANPAKKEN?
Op een bepaald moment kan een brief van de FSMA in de bus
vallen om een inspectiebezoek aan te kondigen.
De aankondigingsbrief van de inspectie bevat een lange lijst van
documenten die vooraf dienen toegestuurd te worden aan de
FSMA. Het gaat meestal om documenten die de tussenpersoon
op kantoor dient bij te houden. De FSMA gebruikt deze
documenten om de inspectie efficiënt en goed voorbereid te
laten verlopen. De tussenpersoon die bezoek krijgt neemt best
contact op met het secretariaat van BZB-Fedafin om een aantal
goede praktijken te vernemen om dit alles goed aan te pakken.

WAT KAN ER BETER?
De inspectiebezoeken passen binnen de opdracht van de
FSMA en zijn positief voor de sector. Het schoentje wringt
daarom niet bij de inspecties maar wel bij de regelgeving. De
frustratie rond inspecties is uitsluitend terug te brengen tot de
onophoudelijke wijziging van de wetten en reglementen. Deze
worden tevens uit verschillende hoeken afgevuurd zoals GDPR,
AssurMifid, IDD en antiwitwas. Elk van deze wetten worden met
hun eigen dynamiek via verschillende besluiten, reglementen
en circulaires verder uitgerold over de sector. Daar staat dan de
zelfstandige ondernemer tegenover een groot overheidsapparaat.
De ondernemer is in de eerste plaats bezig met zijn klanten.
Wanneer hij ’s avonds of in het weekend de circulaires en
nieuwsbrieven doorworstelt, zakt de moed in de schoenen. Dit
is een aandachtspunt indien de sector met zijn diversiteit aan
kleine en minder kleine distributeurs leefbaar wil blijven.
Recent bij de consultatie over de nieuwe antiwitwas-circulaire
heeft BZB-Fedafin voorgesteld om de naast elkaar bestaande
circulaires in de verschillende domeinen zoals Assurmifid/
IDD, GDPR en antiwitwas te integreren in één allesomvattende
circulaire die uitsluitend aan de tussenpersonen gericht is en op
hun maat geschreven is. Zo kan de tussenpersoon beter door
de bomen het bos zien. Een horizontale benadering wordt zo
mogelijk voor bijvoorbeeld de identificatie van de cliënt, het
bewaren van documenten enz.. Het is een stroomlijning van de
relatie tussen de FSMA, de agenten en de makelaars.
De makelaars, de agenten en de FSMA staan samen aan dezelfde
kant als het er op aan komt om een duidelijke, leesbare en
coherente wetgeving te hebben voor de sector: de ene om het te
kunnen toepassen, de andere om het te kunnen controleren en
inspecteren.

Luc WILLEMS
Erkend bemiddelaar – advocaat

App4Broker,
voortaan beschikbaar
op uw smartphone!
Op expertisebezoek,
bij een klant of bij u thuis:
u heeft uw dossiers steeds
binnen handbereik.

Assurtout 52437/84

Onmiddellijk een beveiligde toegang
tot al uw klantendossiers
Aanmaak van nieuwe klanten
Elektronische handtekening dankzij de eID
Alle inlichtingen over app4broker vindt u op de site
www.brio4you.be/nl/app4broker

Download nu app4broker
in de app store en via Google Play.
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“Recht op inzage
in dossiers

van de bank”

De GDPR legt strenge regels op inzake de bescherming van persoonsgegevens en
vraagt een goede administratieve organisatie. Hoewel onze leden kreunen onder
de bijkomende verplichtingen, creëert de GDPR ook rechten. Het recht op inzage
geeft bank- en verzekeringsagenten immers de mogelijkheid om zicht krijgen op
wat de principaal precies over hen bijhoudt. Wij stelden Bart Van den Brande,
Advocaat bij Sirius Legal, hieromtrent enkele vragen.

STRAK KEURSLIJF
Zelfstandige bank- en verzekeringsagenten vallen onder het statuut van handelsagent en hebben
mede door de strenge financiële regelgeving een handelsagentuurovereenkomst met heel zware
bepalingen. De bankagenten hebben een verplichte exclusiviteit en ook voor de meeste echte
verzekeringsagenten geldt een exclusiviteitsverplichting.
Gezien de vele en zware procedures en gedragsregels die de agenten moeten naleven, hoeft het
niet te verbazen dat hun principaal ook opgelegd door de regelgeving vaak controles uitoefent
en de agenten heel goed monitort. Het niet-naleven van de regels, fouten, klachten, en dergelijke
worden nauwkeurig bijgehouden. Bij een zware fout kan de bank zelfs overgaan tot een opzeg
wegens dringende reden waarbij de agent dan onmiddellijk wordt stopgezet en geen enkele
vergoeding ontvangt.

GEEN TRANSPARANT BELEID
Agenten ontvangen doorgaans wel het verslag van de interne audit, maar verder hebben ze
geen zicht op wat de principaal intern in een dossier bijhoudt over hen of over hun bedienden.
Ook hebben de agenten geen inzage in de interne verslagen. Bovendien weigeren sommige
principalen een investeringskrediet aan hun agent, waarbij de agent geen enkel zicht heeft op de
redenen die hem worden meegedeeld. Bovendien zijn er vermoedens dat de banken ook andere
redenen hanteren die niet worden meegedeeld.
Inzage bekomen in de interne verslagen van de principaal kan nochtans in heel wat gevallen
interessant zijn, bijvoorbeeld in geval van een opzeg wegens dringende reden. Deze moet
immers binnen de 7 dagen gebeuren. Uit de interne verslagen zou kunnen blijken dat de bank/
verzekeraar wel degelijk al veel langer op de hoogte was van bepaalde feiten en de opzeg wegens
dringende reden eigenlijk niet terecht was.

GDPR

De GDPR en voordien de
privacywet voorziet dat een
persoon recht op inzage heeft
op de persoonsgegevens die
iemand over hem bijhoudt. Kan
elke persoon zomaar bij iedereen
waarvan hij vermoedt dat deze
persoonsgegevens over hem
bijhoudt, vragen dat deze hem
meedeelt welke gegevens hij zoal
bijhoudt?
Zowel de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG/
GDPR) als de oude Wet Bescherming
Persoonsgegevens bevatten een
aantal rechten voor de burger wiens
gegevens verwerkt worden door een
overheid, organisatie of bedrijf. Die
burger wordt overigens in de GDPR
een “betrokkene” genoemd. Eén van
de fundamentele basisprincipes van de
GDPR is transparantie bij de verwerking
van persoonsgegevens. De betrokkene
heeft het recht om te weten dat gegevens
over hem verwerkt worden, door wie ze
verwerkt worden, met wie ze gedeeld
worden, waarom ze verwerkt worden,
etc. Dat recht is in se absoluut en het
symboliseert precies het basisdoel
van de ganse wetgeving, met name de
bedoeling om de burger de controle over
zijn eigen data terug te geven in een snel
evoluerende maatschappij, waarin data
steeds meer handelswaar geworden is.
Eén van de concrete manieren waarop dat
basisrecht op transparantie is uitgewerkt
in de GDPR, is door aan de betrokkene
een “recht op inzage” te verlenen. Als
ik vermoed dat mijn gegevens verwerkt
worden door een bedrijf, door de
overheid of door eender welke andere
organisatie, heb ik het recht om inzage
te vragen in die gegevens. Het is daarbij
overigens de “verantwoordelijke voor de
verwerking” (de “eigenaar”) van de data,
die mij inzage verschuldigd is, niet de
onderaannemers (“verwerker”) waar hij of
zij eventueel mee samenwerkt. Concreet
betekent dit dat ik binnen 30 dagen kopie
moet ontvangen van alle gegevens die de
verantwoordelijke over mij in zijn bezit
heeft. Die termijn kan één keer verlengd
worden met 15 dagen als het uitzonderlijk
onmogelijk zou zijn om alle gegevens

binnen 30 dagen te verzamelen, maar
in se is het een verplichting voor de
verantwoordelijke om ervoor te zorgen
dat zijn of haar bedrijf zo georganiseerd
is dat alle relevante data zonder
uitzondering binnen 30 dagen verzameld
kan worden.

Moet de verwerkings
verantwoordelijke dan werkelijk
alle data geven of volstaat het dat
deze de categorieën van gegevens
meedeelt of de aard van de
gegevens meedeelt?
De regel is inderdaad dat alle
gegevens zonder uitzondering worden
overgemaakt. De tekst van de verordening
zelf is daar eigenlijk duidelijk in, in
die zin dat geen enkele uitzondering
voorzien is. De betrokkene heeft onder
artikel 15 van de verordening recht op
heel wat informatie over de identiteit
van de verwerker, de doeleinden van de
verwerking, de bewaartermijn, partijen
waarmee data gedeeld wordt, etc. De
verordening stelt daarnaast het volgende:
“de verwerkingsverantwoordelijke
verstrekt de betrokkene een kopie van de
persoonsgegevens die worden verwerkt.”
Dat betekent dat in se alle gegevens
verzameld en overgemaakt moeten
worden. De Gegevensbeschermings
autoriteit zelf wijst er op haar website
terecht op dat dat betekent dat
zelfs persoonsgegevens uit e-mails,
opgenomen telefoongesprekken en
eventuele correspondentie met de
verantwoordelijke overgemaakt moet
worden.
Er is bij heel wat verantwoordelijken veel
terughoudendheid te voelen bij deze
verplichting. In heel wat sectoren verwerkt
de verantwoordelijke immers niet
enkel data die hij of zij ontvangen heeft
van de betrokkene zelf of van derden,
maar ook heel wat zelf gegenereerde
data, zoals functioneringsverslagen,
kredietanalyses, klantenprofielen, in
de medische wereld ook patiëntenprofielen, of in de zorgsector verslagen
van therapeuten, maatschappelijke
assistenten, etc. Die verslagen bevatten
vaak heel wat vertrouwelijke informatie

die de verwerkingsverantwoordelijke liever
helemaal niet deelt en al zeker niet met de
betrokkene.
De vaststelling is echter dat de GDPR
helemaal geen uitzonderingsregime
voorziet voor dit soort informatie en dat
er geen enkele reden is om dergelijke
informatie achter te houden. Dat was ook
precies de beslissing van het Italiaanse
Hof van Cassatie enkele maanden
geleden. Het Italiaanse Hof van Cassatie
verduidelijkte recent de draagwijdte van
dit inzagerecht onder artikel 15 GDPR,
voorheen opgenomen in artikel 7 van het
Wetgevend Decreet 196/2008 in Italië.
Een beslissing die, ondanks het feit dat ze
initieel nog onder de oude Italiaanse wet
viel, onder GDPR toch ook voor andere
landen in Europa relevant kan zijn.

Hoezo?
Op 14 december 2018 verwierp het Hof
van Cassatie een beroep dat door een
werkgever in de banksector was ingesteld
en stelde dat zijn werknemer recht had
op toegang tot evaluatiedocumenten die
tot disciplinaire maatregelen tegen hem
hadden geleid. De bank had het verzoek
om vertrouwelijkheidsredenen resoluut
afgewezen.
De bankbediende in kwestie was
het onderwerp van een disciplinaire
procedure. In het kader daarvan wilde
hij inzage in de evaluaties die zijn
werkgever over hem gemaakt had en
waarop de disciplinaire procedure
gebaseerd was. De bank weigerde dit,
waarop de man een klacht indiende bij
de Gegevensbeschermingsautoriteit om
toegang te krijgen tot de documenten die
gebruikt werden om hem te sanctioneren.
De werknemer beriep zich op zijn recht
op verdediging om de disciplinaire
maatregelen aan te vechten.
In een antwoord aan de Italiaanse GBA
stelde de bank dat zij de werknemer
alle informatie had verstrekt die nodig
was om de juistheid van de genomen
maatregel te beoordelen, met name een
klachtenbrief en een schorsingsbrief en
dat zij geen inzage wenste te geven in de
interne verslagen omdat die documenten
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Bart Van den Brande, advocaat bij Sirius Legal

vertrouwelijke bedrijfsgegevens zouden
bevatten “strikt voor intern gebruik en
beschermd door de privacywetgeving”
als een “uitdrukking van het recht om
zijn eigen activiteit te organiseren en te
beheren (grondwettelijk gegarandeerd
door artikel 41 van het Verdrag).
De bank weigerde de door de GBA
opgelegde inzage te respecteren en vocht
deze beslissing aan voor de rechtbank,
waarna het geschil voor het Italiaanse
Hof van Cassatie belandde.
Het Hof van Cassatie bevestigde de
initiële stelling van de bankbediende en
van de Italiaanse GBA dat het inzagerecht
onder artikel 15 GDPR slaat op alle
persoonsgegevens die de bank in handen
heeft aangaande de werknemer in
kwestie, zonder uitzondering en zonder
enige vorm van filter of keuzerecht voor
de verantwoordelijke voor de verwerking.
Dit recht geldt ook, volgens het Hof
van Cassatie, ongeacht het feit dat een
betrokkene mogelijk al op de hoogte is
van bepaalde informatie en vereist dat

deze op elk moment toegang heeft tot
zijn persoonlijke gegevens.
Daarnaast onderstreepte het Italiaanse
Hof van Cassatie ook nog eens dat ook
verplichtingen onder het arbeidsrecht
(met betrekking tot personeelsdossiers)
ook gewoon onderworpen zijn aan het
recht van inzage, aangezien het wel
degelijk om persoonsgegevens gaat.
Het Hof van Cassatie voegt wel nog
toe dat bepaalde gegevens eventueel
onherkenbaar gemaakt kunnen worden
voor zover zij slaan op derden en
de privacy van die derden in gevaar
kunnen brengen (we denken aan de
namen van andere personeelsleden of
familieleden die verklaringen zouden
hebben afgelegd).

Betekent dit dat indien een agent
vermoedt dat zijn principaal een
dossier over hem bijhoudt, hij
inzage kan vragen in dat dossier?
Ja, dat is inderdaad de consequentie.
Zoals hoger gezegd is het recht

op inzage in se absoluut. De enige
denkbare beperking is dat het recht op
inzage enkel slaat op persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens over
natuurlijke personen. Als de agent een
vennootschap is en het dossier enkel
gegevens bevat over die vennootschap
zonder daarbij ook gegevens te bevatten
over de fysieke personen binnen die
vennootschap, vallen deze gegevens
waarschijnlijk niet onder het recht
op inzage (tenzij bijvoorbeeld bij
e enpersoonsvennootschappen die
met de zaakvoerder vereenzelvigd
kunnen worden).

Kan de principaal in dat geval
informatie eruit filteren?
Neen, volgens mij (en conform het
arrest van het Italiaanse Hof van
Cassatie) niet, tenzij er specifieke
wetgeving zou zijn die dit wel zou
toelaten, bijvoorbeeld medisch of
beroepsgeheim, maar zo’n uitzondering
zou dan in elk geval zeer strikt
geïnterpreteerd moeten worden.

Uw partner voor professioneel
vermogensbeheer op maat

Onze passieve gebalanceerde oplossing behaalde
een gecumuleerd rendement van
29% over de afgelopen 5 jaar*

Éénvoud
& flexibiliteit

Specialisten
aan het werk

Kostenefficiënt

Ontdek onze oplossingen op

www.shelter-im.com

info@shelter-im.com
+352 206 03 000 90
22, rue de l’Industrie,
L-8399 Windhof (Koerich) - Luxemburg

* Het resultaat vertoont een cumulatief rendement op 5 jaar voor een gebalanceerd risicoprofiel.
De periode voor de berekening van het resultaat loopt van 31/07/2014 tot en met 31/07/2019.
De bovenstaande informatie is geen bevestiging van een transactie en omvat geen beleggingsadvies. De weging van de passieve fondsen in de portefeuille werd elke maand geherbalanceerd
in lijn met de vooropgestelde waarden. Gedurende de backtest blijft de vermogensallocatie
onveranderd. Dit resultaat is puur ter illustratie en mag in geen geval gezien worden als daadwerkelijk rendement dat met de portefeuille werd gerealiseerd. Het resultaat verwijst naar historische resultaten en is geen betrouwbare indicatie voor toekomstige rendementen. Het resultaat
werd berekend na aftrek van een beheersvergoeding van 0.50% en is vóór belastingen. Het
resultaat neemt ook de onderliggende beheerkosten van de fondsbeheerders in rekening. De
toegang tot de aangeboden diensten kan voor bepaalde personen en/of landen beperkt zijn.
Fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.
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Betekent dit ook dat een klant
wiens kredietdossier bijvoorbeeld
werd geweigerd inzage kan vragen
van zijn dossier?
Inderdaad. Ook hier bestaat weinig
of geen twijfel over. De consequentie
hiervan is dat verantwoordelijken goed
moeten nadenken over wat ze noteren in
klantendossiers en vooral ook over hoe
ze een en ander noteren. Elke verwerking
dient te gebeuren met de wetenschap in
het achterhoofd dat de neergeschreven
informatie op een dag onder ogen van
de betrokkene kan komen. Het is om
die reden precies dat wij bij Sirius Legal
als onderdeel van GDPR compliance
trajecten ook erg inzetten op interne
vorming en bewustmaking van het
personeel en op een interne policy
rond het gebruik van softwaresystemen
en het al dan niet bijhouden van
bepaalde gegevens.

En wat met de commentaren
in CRM-systemen, notities
over de persoonlijkheid van de
betrokkene? Moeten deze ook
worden meegedeeld?
Hiervoor geldt hetzelfde: ook hier dient
men te beseffen dat die potentieel
ooit onder ogen van de klant kunnen
komen. Dat geldt ook voor persoonlijke
notities, het Excel-bestand die de
dossierbeheerder afzonderlijk buiten
de systemen bijhoudt, interne mails
of Messenger-berichten (Slack,
Microsoft Teams en andere), verslagen
van vergaderingen, etc. Die vormen
allemaal persoonsgegevens die bij
een verzoek om inzage overgemaakt
moeten worden.
Het enige wat eventueel buiten het recht
op inzage valt zijn handgeschreven
notities die “niet bestemd zijn om in
een bestand opgenomen te worden”,
wat betekent dat ze niet systematisch of
georganiseerd bewaard worden.

Zijn er redenen waarom dit zou
geweigerd kunnen worden?
De verordening voorziet maar zeer
beperkte gronden tot weigering van het
recht op inzage.

Momentum | 29

De belangrijkste is wanneer verzoek
“kennelijk onredelijk of ongegrond” is. Wat
dat precies betekent is moeilijk in te vullen,
maar feit is dat de uitzondering restrictief
geïnterpreteerd moet worden. Het zou
bijvoorbeeld kunnen gaan om een klant die
drie of vier keer na elkaar op zeer korte tijd
hetzelfde verzoek richt of mogelijkerwijze
ook om personen die het recht op inzage
willen misbruiken om op oneigenlijke wijze
informatie te verzamelen die ze anders niet
zouden kunnen bekomen, bijvoorbeeld
in het kader van een (naderend) juridisch
geschil. Dat soort situaties is echter
steeds geval per geval te beoordelen
en, zoals gezegd, restrictief en met de
grootste omzichtigheid te benaderen,
aangezien het een uitzondering vormt op
het fundamentele basisbeginsel zelf van
de GDPR.
Een tweede reden om te weigeren volgt
onrechtstreeks uit de verplichting van
vertrouwelijkheid die de verantwoordelijke
voor de verwering heeft. Het meedelen
van persoonsgegevens aan een derde
zonder gepaste juridische grondslag
maakt immers een datalek uit. De
verantwoordelijke moet er dus steeds
zorg voor dragen dat hij zéker is van de
identiteit van de persoon die om inzage
verzoekt. Bij twijfel over die identiteit
moet eigenlijk het verzoek geweigerd
worden om de organisatie te beschermen
tegen datalekken.
Daarnaast is weigering mogelijk om
redenen van openbare veiligheid of
om strafbare feiten op te sporen of
te voorkomen, of om de rechten en
vrijheden van derden te beschermen.
Deze uitzonderingen spelen echter
de facto enkel voor de overheid, met
uitzondering van die laatste: een kopie
kan (gedeeltelijk) geweigerd worden als
het afleveren ervan de privacy van andere
personen die erin vermeld worden in het
gevaar zou brengen.

Hoe kan iemand dit recht
opeisen? Wat indien de
verwerkingsverantwoordelijke
slechts beperkte info geeft?
De betrokkene kan zijn verzoek richten op
elke manier die hij of zij gepast acht, per

mail, telefoon, mondeling in de kantoren
zelf van de verantwoordelijke, per brief,
via de website, etc. Dat betekent ook dat
verzoeken tot inzage bij verschillende
personen binnen kunnen komen en dat
een bedrijf ervoor moet zorgen dat alle
communicatiepunten kennis hebben van
GDPR en weten hoe ze gepast en tijdig
moeten reageren op zulke verzoeken.
Dit brengt opnieuw de noodzaak aan
(praktische) interne vorming naar voor.

U baseert uw visie op een arrest
van het Italiaanse Hof van
Cassatie. In hoeverre moeten we
rekening houden met dit arrest in
België?
Het aangehaalde arrest heeft
vanzelfsprekend enkel gelding in Italië.
Het is het Italiaanse Hof van Cassatie
dat de Italiaanse wet interpreteert. Feit is
daarbij echter dat de analyse van het Hof
van Cassatie volledig in lijn ligt met de
letter én met de filosofie van de GDPR.
Ook de website van onze eigen
Gegevensbeschermingsautoriteit
bevestigt dat het recht op inzage
onbeperkt is met de bewoordingen
“U heeft in principe recht op inzage
in ál uw persoonsgegevens. Maar dit
kan heel veel zijn. Het is bijvoorbeeld
inclusief persoonsgegevens uit e-mails,
eventuele opgenomen telefoongesprekken en eventuele correspondentie
die de organisatie over u heeft gehad met
andere organisaties” en “Een compleet
overzicht houdt in dat de organisatie
een kopie moet opnemen van elk
persoonsgegeven dat de organisatie van
u verwerkt. Ook als dat betekent dat
bepaalde persoonsgegevens vaker in
het overzicht voorkomen. Bijvoorbeeld
wanneer de organisatie uw adres op
meerdere plekken heeft staan.”
Bovendien is het zeer sterk de bedoeling
binnen de EU om via de European Data
Protection Board te zorgen naar een
maximale harmonisatie in de interpretatie
van de GDPR. Dit arrest is dus puur
juridisch niet bindend, maar zeer zeker
wél meer dan richtinggevend.

OPLEIDINGSKALENDER
Antiwitwaswetgeving in de praktijk:
hoe herken ik een witwasoperatie?

OKTOBER

• 22 oktober 2019 | 14u00 – 17u30
Holiday Inn Hasselt

Contract management voor niet-juristen
• 25 november 2019 | 08u30 - 17u00
Crown Plaza Antwerpen

• 3 punten bank & 3 punten verzekering

Verbaal meesterschap

• Gratis voor medewerkers PC 341

• 29 november 2019 | 08u30 - 17u00
Crown Plaza Antwerpen

Werken met mensen
• 1 oktober 2019 | 08u30 - 17u00
Crown Plaza Antwerpen
• 17 oktober 2019 | 08u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens Latem

NOVEMBER

Afspraak is afspraak
• 9 oktober 2019 | 08u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens Latem

Eﬃciënt en klantgericht werken vanuit het
wetgevend kader (Deel 1)

De basis van sociale media voor bank- en
verzekeringskantoren

Do it yourself - Life Planning

• 7 november 2019 | 10u00 - 17u00
Bluepoint Antwerpen

• 3 december 2019 | 18u30 - 22u00
Life Planning Huis Denderleeuw

• 11 oktober 2019 | 13u30 - 17u00
Consensio Rumst

• 12 november 2019 | 10u00 - 17u00
Hotel Van der Valk Nazareth-Gent

• 2,5 punten verzekering

• Gratis voor medewerkers PC 341

Do it yourself - Life Planning

Eﬃciënt en klantgericht werken vanuit het
wetgevend kader (Deel 2)

• 15 oktober 2019 | 18u30 - 22u00
Life Planning Huis Denderleeuw

DECEMBER

• 8 november 2019 | 13u30 - 17u00
Consensio Rumst

Eﬃciënt en klantgericht werken vanuit het
wetgevend kader (Deel 2)
• 9 december 2019 | 13u30 - 17u00
Consensio Rumst
• 2,5 punten verzekering

De ‘dirty’ tricks van het onderhandelen

• 2,5 punten verzekering

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen
(POZ)

• 15 oktober 2019 | 08u30 - 17u00
Crown Plaza Antwerpen

Do it yourself - Life Planning

• 10 december 2019 | 13u30 - 17u00
Congrescentrum Ter Elst Edegem

• 16 oktober 2019 | 08u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens Latem

• 12 november 2019 | 18u30 - 22u00
Life Planning Huis Denderleeuw

Modelducumenten AssurMiFiD

Afspraak is afspraak

• 15 oktober 2019 | 09u30 - 12u00
Hotel Van der Valk Oostkamp

• 13 november 2019 | 08u30 - 17u00
Crown Plaza Antwerpen

• 17 oktober 2019 | 09u30 - 12u00
Hotel Serwir Oostkamp
• 21 oktober 2019 | 09u30 - 12u00
Congrescentrum Ter Elst Edegem
• 23 oktober 2019 | 09u30 - 12u00
De Vesten Laakdal
• 2,5 punten verzekering
• Exclusief voor BZB-Fedaﬁn-leden

Klantgerichte organisatie
• 16 oktober 2019 | 13u30 - 16u45
Holiday Inn Expo Gent
• 24 oktober 2019 | 13u30 - 16u45
Congrescentrum Ter Elst Edegem
• Gratis voor medewerkers PC 341

Master your TO DO-list
• 21 oktober 2019 | 08u30 - 17u00
Crown Plaza Antwerpen

Breinproductiviteit & stress
• 22 oktober 2019 | 08u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens Latem

Onze partners:

• 3 punten bank & 3 punten verzekering

Overname en waardebepaling van een
bank- en/of verzekeringskantoor in 10
vragen
• 12 december 2019 | 13u30 - 17u00
Green Park Hotel Brugge

Basisopleiding hypothecair krediet

• Exclusief voor BZB-Fedaﬁn leden

• 14 november 2019 | 10u00 – 17u30
Huis van de Bouw Zwijnaarde

Verzekeringen als beleggingsproduct

• 15 november 2019 | 10u00 – 17u30
Link 21 Herentals

• 12 december 2019 | 10u00 - 17u30
Link 21 Herentals

• 6 punten hypothecair krediet

• 6 punten bank & 6 punten verzekering

• Gratis voor medewerkers PC 341

• Gratis voor medewerkers PC 341

Het pensioenlandschap in België

De psychologie van overtuigen

• 20 november 2019 | 10u00 - 17u30
Green Park Hotel Brugge

• 16 december 2019 | 08u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens Latem

• 6 punten bank & 6 punten verzekering

• 17 december 2019 | 08u30 - 17u00
Crown Plaza Antwerpen

• Gratis voor medewerkers PC 341

Hoe voer je een commercieel gesprek rond
levensverzekeringen en beleggingen?
• 21 november 2019 | 10u00 - 17u30
De Vesten Laakdal
• Gratis voor medewerkers PC 341

Klantgerichte organisatie
• 24 november 2019 | 13u30 - 16u45
Congrescentrum Ter Elst Edegem

Schrijf in via:

www.edfin.be

OPLEIDINGEN
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Geen gedoe meer

met verzamelen
attesten dankzij Edfin
Het einde van een bijscholingsperiode nadert en u vindt niet meteen alle attesten terug?
Twijfelt u of u al uw punten wel hebt behaald? Dankzij Edfin is dit voorgoed verleden tijd. En
dat komt goed van pas nu de regels inzake verplichte bijscholing binnenkort drastisch wijzigen.

Bent u ook een van die personen die op het einde van een
periode om bijscholingspunten te behalen een ware zoektocht
moet ondernemen om de nodige attesten terug te vinden?
Of is het u ook al overkomen dat u dan pas vaststelt dat uzelf
of een van uw medewerkers niet het vereiste aantal punten
heeft behaald?
Dan hebben wij de oplossing voor u in petto! Edfin geeft u
de mogelijkheid om uw attesten op één plaats te bewaren en
in één oogopslag te zien hoeveel opleidingspunten u en uw
medewerkers al hebben behaald. Zo kan u indien nodig snel
ingrijpen en het ontbrekende puntenaantal opvullen.

NIEUWE REGELS BIJSCHOLING
Vanaf volgend jaar moet u voor verzekeringen 15 punten
bijscholing per jaar behalen in plaats van de 30 punten die u tot
nu toe over een periode van drie jaar moest verzamelen.
Bovendien zal u vanaf dan ook met betrekking tot uw PCP’s
moeten kunnen aantonen dat ze 15 uren opleiding inzake
verzekeringsbemiddeling per jaar hebben gevolgd. Dit moeten
geen geaccrediteerde opleidingen zijn, dat mogen ook interne
opleidingen zijn.
In de voorbije editie van Momentum kon u al lezen hoe u een
interne opleiding voor uw kantoor kan aanmaken. Hierna gaan
we dieper in hoe Edfin u kan helpen bij het opvolgen van uw
opleidingspunten en verzamelen van attesten.

OPLEIDINGEN

AAN DE SLAG IN 10 STAPPEN
1. Log in of registreer op www.edfin.be/login
2. Ga naar de “Mijn Edfin”-pagina via het huisje in de paarse balk bovenaan

5

3

3. Ga naar uw profielinstellingen
4. Duid rechts op de pagina aan welke FSMA-punten u moet verzamelen.

4

5. Klik op “Mijn opleidingspunten”

9

7
6

10

8

OPLEIDINGEN

6. Dit handig overzicht bevat het aantal punten opleidingspunten
die u al hebt behaald binnen de ingestelde periode. Dit zijn
zowel de punten die u hebt verzameld door opleidingen te
volgen via Edfin en BZB-Fedafin als de punten die u manueel
hebt toegevoegd door attesten van externe opleidings
verstrekkers op te laden (zie verder).
7. Duid hier aan welke punten u wil zien: het totale aantal
punten, dus verkregen door opleidingen te volgen van Edfin,
BZB-Fedafin én externe opleidingsverstrekkers, enkel de
punten gekoppeld aan opleidingen van Edfin en BZB-Fedafin
of enkel de punten van externe opleidingsverstrekkers
die gekoppeld zijn aan de attesten die u manueel hebt
toegevoegd.
8. Duid hier aan van welk jaar u graag een puntenoverzicht wil
zien.
9. Attesten en de bijbehorende punten van opleidingen
waarvoor u zich via Edfin hebt ingeschreven, worden
automatisch toegevoegd aan uw overzicht. Maar misschien
hebt u ook wel opleidingen gevolgd bij een andere
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opleidingsverstrekker die ook FSMA-punten opleveren? Dan
kan u deze manueel aan uw overzicht toevoegen door te
klikken op de blauwe knop “attest toevoegen”, alle gevraagde
info in te vullen en het attest te uploaden.
10. Opleidingspunten kantoor
Als kantoorhouder moet u er niet alleen over waken dat u
zelf, maar ook uw VVD’s, én vanaf volgend jaar uw PCP’s, het
vereiste aantal punten hebben behaald. Edfin geeft u ook de
mogelijkheid om dit nauwgezet op te volgen.
• Klik op de pagina “Mijn opleidingspunten” onderaan rechts
op de blauwe knop “Bekijk opleidingspunten kantoor”
• U krijgt dezelfde pagina te zien met dat verschil dat u
bovenaan kan selecteren van wie u de info en attesten wil
zien. U ziet niet alleen welke functie de gebruiker heeft
en wat zijn hoogst behaalde diploma is, maar krijgt ook
een overzicht van de opleidingspunten die hij/zij dit jaar
al heeft behaald. Ook hier hebt u de mogelijkheid om
attesten van externe opleidingsverstrekkers toe te voegen.
• U kan zelf opleidingen aanmaken voor uw kantoor en zo
eenvoudig aantonen dat uw PCP’s de nodige aantal uren
opleidingen hebben gevolgd (zie vorige editie Momentum)
Opgelet: deze functionaliteit is enkel zichtbaar wanneer u
geregistreerd bent als opleidingsverantwoordelijke van uw
kantoor en wanneer u uw medewerkers hebt toegevoegd aan
uw kantoor (www.edfin.be/nl/my-group).

Bijscholing van PCP’s
Vanaf volgend jaar moet u kunnen aantonen dat uw PCP’s
15 uren opleidingen inzake verzekeringsbemiddeling
hebben gevolgd. Daar komt Edfin goed van pas! U kan
niet alleen opvolgen hoeveel punten uw medewerkers
hebben behaald, u kan op Edfin ook zelf opleidingen
aanmaken voor uw kantoor. Zowel fysiek bij u op kantoor
als e-learnings. Maak een interne opleiding aan, nodig
uw medewerkers uit om ze te volgen en duid na afloop
de aanwezigheden aan. Deze interne opleidingen leveren
geen punten op maar u kan zo wel aantonen bij een
eventuele controle van de FSMA dat uw PCP’s voldoende
uren opleiding hebben genoten.

EDFIN

“De makelaar

als eigen regisseur
van verandering”

Ons opleidingsplatform kent u intussen. Maar wist u dat Edfin samenwerkt met heel wat professionele
organisaties en individuele docenten met een jarenlange ervaring en expertise waardoor u een ruim en
divers aanbod geniet? Een van onze partners is Consensio. Zaakvoerders Louis en Charlotte Schoofs
leggen uit hoe zij het verzekeringslandschap zien evolueren en geven tips aan de makelaar om de
touwtjes zelf stevig in handen te nemen.
Hoe evolueert het financiële retail landschap?
Louis: De retailsector is de voorbije jaren fundamenteel
veranderd. Retailbedrijven investeren meer dan ooit om dicht bij
hun klanten te staan. Waar ze voorheen investeerden in winkels,
zien we dat ze zich vandaag meer en meer online begeven. Daar
vindt de klant alle producten, tegen dalende prijzen. Dat noemen
we de horizontalisering van de distributie. En die evolutie voltrekt
zich nu ook in de verzekeringswereld. Eerstelijnsinformatie
over verzekeringen, daarvoor hoeft een klant niet naar het
makelaarskantoor te komen. Die vindt hij nu online.

Waar ligt de toekomst van de retail?
Charlotte: Die ligt volgens ons in de verticalisering van
de dienstverlening. We raden verzekeringsmakelaars en
spaarbanken dan ook aan om hier vol op in te zetten. Wij zien
het makelaarskantoor evolueren tot een soort van gastensite
waar de klant op welbepaalde momenten ontvangen wordt.
Maar niet alleen het kantoor ondergaat een transformatie, ook
de gesprekken met de klant worden anders. Ze zijn niet meer
gericht op producten, maar vertrekken eerder vanuit wat de klant
belangrijk vindt in zijn leven: relaties, werk, etc. Dat is hét verschil
met de horizontale retail.

Wat maakt het gesprek met de klant dan zo anders?

Louis en Charlotte Schoofs, strategisch consultants bij Consensio

Louis: Tijdens dit gesprek wordt een soort van mood board
opgesteld met een overzicht van alles wat belangrijk is in het
leven van de klant: zijn woning, werk, ouders en mantelzorg,
kinderen die verder studeren, zijn idee over het belang van
geld, enz. Vervolgens polst de makelaar naar zijn huidige en
toekomstige noden daaromtrent en doet hij op basis daarvan
kwaliteitsvolle suggesties vanuit het verzekeringsaanbod. Die
oplossingen gaan verder dan financiële bescherming en mogelijk
worden aanvullende professionele diensten aangeboden.

EDFIN

Opleidingen Consensio
• Hoe realiseer ik good business in bank en verzekeringen?
• Het creëren van een good place to work in een lokaal bank
en verzekeringskantoor
• Kerncijfers van een spaarbank en verzekeringskantoor
• Opstellen van een goed loon- en verloningsbeleid
▶ “Data & inschrijvingen: www.edfin.be”

Misschien komt er het best eens een preventieadviseur bij de
verzekerde langs om de woning duurzamer te maken, of om
de mantelzorg in kaart te brengen? De circulaire economie
voltrekt zich zo ook in de verzekeringsomgeving: de klant
betaalt niet langer voor een risico, maar investeert in een
duurzamere toekomst.

Hoe ontwikkel je een businessproces om de relatie
met de klant efficiënt en rendabel te maken?
Charlotte: Met elke klant wordt een soort van plan opgemaakt
dat elk jaar opnieuw herbekeken moet worden. De makelaar
wordt als het ware een regisseur en moet zijn hele organisatie
hierop afstemmen. Naast het nauwkeurig bijhouden van de
planning met afspraken, zal van elk gesprek een verslag moeten
gemaakt worden met de noden van de klant en de oplossingen
die hij heeft aangeboden. Last but not least is het ook erg
belangrijk om de juiste digitaliseringen door te voeren om dit
alles zo optimaal mogelijk te kunnen regisseren.

Kan de makelaar een voordeel halen uit
de digitalisering?
Louis: Jazeker, maar het volstaat niet om enkel een goed
beheerspakket te hebben. Er zijn ook andere digitale oplossingen
nodig. Een daarvan is een goed CRM-programma met een
overzicht van alles wat je moet weten over je klanten.
Ten tweede is het belangrijk om te weten hoeveel tijd je aan
elke klant besteedt. Alleen op deze manier kan je een goed
werkende organisatie opbouwen, die financieel en economisch
onderbouwd is. Want elk uur dat je aan een klant spendeert,
moet je met voldoende marge kunnen terugverdienen. Hoeveel
tijd zal je besteden aan een klant per jaar, aan een basisafspraak
met een klant, de bemiddeling bij een schadegeval enz.? Het
registreren van de tijd toont of je inschatting juist was.
Ten derde moet je de klant een applicatie aanbieden waarmee
hij kan checken hoe je als makelaar stap voor stap zijn besognes
behandelt, wat er gebeurd is en nog moet opgepakt worden
bij een schade, wanneer u als makelaar langskomt voor een
opvolggesprek, etc.

Hoe ondersteunt Consensio de makelaars?
Charlotte: Wij bieden de makelaar een projectmatige begeleiding
rond de opbouw van een customer services routing en coaching. Ook
hebben we een tweedaagse opleiding ontwikkeld die we via Edfin
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aanbieden om de makelaar een inzicht te geven in het veranderingsproces: “Hoe realiseer ik good business in bank en verzekeringen”.
Op dag 1 leggen we de juiste business setting vast in functie van
de relatie met en dienstverlening aan de klant door de financiële
en economische segmentatie vast te stallen. Het aanbod van
producten en diensten wordt opnieuw gekwalificeerd: met
welke diensten verbreed je je aanbod? Op dag 2 zoomen we
in op het invoeren van de commerciële routing, de crm en de
tijdsbesteding; klantgericht en rendabel. Hoe verbinden wij onze
externe en interne processen in één organisatiemodel? Aan het
eind van deze sessies ga je naar huis met tal van praktische
inzichten voor een rendabel bedrijfsbeheer.

Waarom koos u voor een partnership met Edfin?
Edfin is voor ons een belangrijk platform, dat we beschouwen
als een incubator voor de financiële retailsector waar opleidingen
worden aangeboden die deze innovaties toegankelijk en
mogelijk maken. In dat aanbod kunnen onze opleidingen dus
niet ontbreken.

Wie is Consensio?
Consensio is incubator in het rentabiliseren en versterken
van dienstverlening met een hart voor resultaat. Onze
aanpak is gebaseerd op succesvolle ontwikkelingen bij
onder andere Torfs, Colora, Plus++ makelaars, Axa, Baloise,
Vivium, Triodos Bank, Max Haevelaer, Sociale Economie
Ateljee, etc. Consensio is genomineerd voor de Vivium
Digital Awards 2019.
Wie is Louis Schoofs?
Louis is oprichter van Consensio en werkte heel zijn
professionele leven in de sector van de spaarbank en
verzekeringen en werkte als consultant voor zowat alle
verzekeraars: Axa, Winterthur, Allianz, Baloise. Louis
begeleidde tientallen onafhankelijke makelaars in hun
veranderings- en groeipad. Samen met zijn dochter
Charlotte, schreef hij zijn visie neer in het boek ‘Good
business in bank en verzekeringen’.
Wie is Charlotte Schoofs?
Charlotte is zaakvoerder en consultant van Consensio en
heeft expertise inzake het uittekenen, uitbouwen en uitrollen
van concrete business concepten en processen, steeds
getoetst aan rentabiliteit en marktpotentieel. Charlotte
startte haar carrière bij Business Improvement-afdeling van
Ernst& Young. Bij Consensio werkte ze op projecten van
Triodos Bank, en stond ze mee aan de basis bij de oprichting
van spinoffs als Plus, het schade Service Platform.

EDFIN

“Geld als uitgangspunt
om te ontdekken

wat je wil”

Het opleidingsplatform Edfin brengt opleidingen van verschillende
opleidingscentra en individuele docenten samen onder één dak waardoor u
een ruim en divers aanbod geniet. Een van hen is Cynthia Ghysels. Zij legt
uit hoe Life planning een meerwaarde kan betekenen, niet alleen voor u als
persoon maar ook bij het begeleiden van uw klanten.

Do it yourself – Life planning
15 oktober, 19 november en 3 december,
18u30 – 22u00
@ Life Planning Huis, Dwarsstraat 42,
9470 Denderleeuw
€ 163,35 incl. btw
▶ Schrijf in op www.edfin.be

Wie is Cynthia Ghysels?
Cynthia is één van de weinige registered
life planners in België. Meer dan ooit
gelooft ze dat je door de aandacht voor
je persoonlijke ontwikkeling een verschil
kunt maken in je leven en dat van anderen.
Zij maakt Life Planning praktisch en
concreet toepasbaar voor ondernemers,
topsporters, bedrijven en hun leiders, die
op zoek zijn naar persoonlijke groei en
zakelijke effectiviteit.
Meer info: www.cynthiaghysels.be

U bent één van de weinige registered life planners in
België. Wat is life planning precies?
De essentie van life planning is dat je mensen helpt om een goed
leven te leiden. Als je het hebt over een goed leven dan kom je
niet alleen uit bij wensen en verlangens, ook bij geld. Geld zorgt
voor heel wat spanning in het leven. De emoties en aannames
over geld waarmee mensen onbewust leven, bepalen hoe ze in
het leven en hun werk of bedrijf staan. Als mensen onvoldoende
zicht hebben op wat voor hen een goed leven is en niks weten
over hun belemmerende aannames over geld, dan blijven ze vaak
in cirkels draaien over de keuzes die ze willen maken, zowel privé
als professioneel. De kwaliteit van leven en de voldoening in het
leven komen dan onder druk te staan. Mensen raken verwijderd
van wie ze zijn en wat ze werkelijk willen.
Via de gestructureerde methodiek life planning kan je op een
stapsgewijze manier je echte levensdoelen ontdekken en deze
vormgeven. Life planning is uiterst geschikt om stil te staan
bij hoe je jouw eigen leven zinvol kan invullen en hoe je hierbij
betere keuzes maakt. De methode verschaft je daarbij ook op
een eenvoudige manier inzicht in hoe je geld dienstbaar kan
maken aan je leven.
Life planning laat je nadenken over jezelf en je relatie tot geld en
brengt je diepste wensen voor je leven en je werk naar boven.
De zuurstof die daaruit ontstaat, versterkt mensen in hun werk
en hun leven. Het brengt hen in beweging om datgene wat hen
afhoudt van een bewust en gelukkig leven aan te pakken.

EDFIN

Momentum | 37

Cynthia Ghysels, Life Planner

Life planning is een dieper proces dat je bewustzijn stimuleert op
alle vlakken: mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel en financieel.
Door deze bewustwording krijgen geld, tijd en energie een
andere betekenis omdat ze gericht worden naar wat mensen
werkelijk willen.

Wat kan life planning betekenen voor de
tussenpersoon?
Ik maak life planning praktisch en concreet toepasbaar voor
ondernemers, topsporters, bedrijven en hun leiders die op zoek
zijn naar persoonlijke groei en zakelijke effectiviteit. Door een
sterker inzicht in jezelf sta je sterker in je onderneming en groei
je naar een sterker leiderschap. Ook tussenpersonen kloppen
hiervoor bij mij aan. Zij beseffen dat daar op inzetten van waarde
is voor zichzelf, hun zaak en de dienstverlening naar klanten toe.
Alle thema’s komen aan bod: meedenken over de toekomst van
het bedrijf en de ontwikkeling van de medewerkers, effectiviteit
aanbrengen in de uitvoering van de plannen, voldoende vrije tijd,
energie en rust creëren voor de tussenpersoon zelf.
Voor de tussenpersoon die het leven van de klant mee
wil helpen vorm geven, is het aan te raden om het
gedachtegoed rond life planning (www.kinderinstitute.com)
en de vaardigheden die je binnen de methode ontwikkelt te
verkennen. Als je als tussenpersoon praat over geld met je
klant, dan praat je immers ook over het leven van de klant en
zijn verlangens.

Welke opleidingen biedt u dit najaar aan op Edfin?
In het najaar organiseer ik in het salon van het Life Planning
Huis in Denderleeuw drie keer de workshop “Do It Yourself –
Life Planning”. Deze workshop is een introductie op het traject
life planning dat mensen in mijn praktijk volgen. Wie eens
afstand wil nemen van het ‘alledaagse’ om te proeven van een
stukje life planning is welkom op 15 oktober, 12 november of
3 december. Alle workshops zijn terug te vinden in de kalender
van Edfin.

Wat kunnen mensen verwachten wanneer ze
inschrijven voor uw opleidingen?
Do It Yourself – Life Planning is een prikkelende sessie waarin ik
geld als uitgangspunt neem om mensen te laten ontdekken wat
ze willen. Ik laat hen ervaren wat life planning is en zet hen op
weg om 100% verantwoordelijk te worden voor hun leven en de
keuzes die ze maken, zowel privé als professioneel: ze ontdekken
hoe ze kracht en energie kunnen geven aan het leven dat ze
graag willen leiden, ze worden bewust van hun relatie tot geld en
van de rol die geld in hun leven speelt en ze krijgen tips & tricks
aangereikt voor een bewust, energiek en gelukkig leven
Ik deel in de workshop materiaal uit het traject life planning
dat mensen in mijn praktijk volgen. De deelnemers ontvangen
een hand-out van alle oefeningen die worden aangereikt. Ze
mogen inhoud, diepgang, heel wat praktische tips en boeiende
interactie verwachten.

Waarom koos u voor een partnership met Edfin?
Mensen die me goed kennen, weten dat ik een passie heb voor
persoonlijke ontwikkeling. Meer dan ooit geloof ik dat je door
de aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling het verschil kunt
maken in je leven en dat van anderen. Edfin zorgt ervoor dat
deelnemers toegang hebben tot verschillende vormen van
ontwikkeling en zich niet hoeven te beperken tot vakopleidingen.
Het sluit aan bij mijn idee dat je door een sterker inzicht in jezelf
sterker in je onderneming staat.

Ook partner worden van Edfin?
Hebt u een expertise in een bepaald financieel
domein en een didactische achtergrond? Of wilt u
uw opleidingsaanbod in de kijker plaatsen via Edfin?
Of wenst u een e-learning te maken via ons platform?
Edfin biedt verschillende formules van partnerships.
Contacteer ons voor meer info via info@edfin.be

JURIDISCH

Een

whatsappbericht
als bewijs: kan dat
binnenkort?
Er komt inderdaad een modernisering van het
bewijsrecht. Tussen ondernemers geldt dan een
vrije bewijsvoering, dat wil zeggen dat het bewijs
kan geleverd worden met alle middelen, dus ook
whatsappberichten.

Vroeger bestond een zekere
terughoudendheid ten aanzien van
digitale bewijsmiddelen. E-mails en
sms’en werden aanzien als een ‘begin van
bewijs’. Je moest dus nog bijkomende
bewijsmiddelen inroepen. Er werd nu een
nieuwe wet goedgekeurd die stelt dat ook
alle mogelijke digitale bewijsmiddelen
gebruikt kunnen worden als volwaardig
bewijs tussen ondernemingen: e-mails,
sms’en, berichten via Whatsapp en
Messenger, enz. Het begrip onderneming
wordt ook uitgebreid waardoor ook vrije
beroepers en landbouwers voortaan
onder het bewijsrecht vallen dat geldt
voor ondernemingen.
Is de tegenpartij geen onderneming
maar een consument, dan kon je tot nu
toe een verrichting boven 375 euro enkel

bewijzen aan de hand van een geschrift.
De hervorming van het bewijsrecht
verhoogt het bedrag voor een schriftelijke
overeenkomst van 375 euro naar 3.500
euro. Dat betekent dat alles onder de
3.500 euro met alle mogelijke (dus ook
digitale) middelen kan worden bewezen,
alles boven de 3.500 euro moet bewezen
worden met een geschrift. Let op: een
consument kan wel altijd vrij bewijs
leveren tégen ondernemers (zonder
geschrift), ook boven de 3.500 euro.
Wanneer de nieuwe regels precies in
werking treden is nog niet bekend. Dit zal
in de loop van 2020 zijn.

Lien Put
Adviseur UNIZO Ondernemerslijn

Kortom
▪ Binnenkort kunnen ook
alle mogelijke digitale
bewijsmiddelen gebruikt worden
als volwaardig bewijs tussen
ondernemers.
▪ Bij consumenten mag alles
onder de 3.500 euro met digitale
middelen worden bewezen, voor
de rest is wel nog een geschrift
nodig.
▪ Wanneer de nieuwe regels in
werking treden, is nog niet
bekend.

VENNOOTSCHAPPEN
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bv, bvba of bv/bvba?
Wat zet je op
je

briefpapier?

Op 1 mei 2019 trad de nieuwe vennootschapswetgeving in werking. Sommige bepalingen zijn
dwingend en sowieso vanaf 1 januari 2020 van kracht, ook als je je statuten nog niet hebt
aangepast. Eén van die dwingende bepalingen is de benaming van de rechtsvorm. Vanaf
1 januari spreken we dus niet meer over een bvba, maar een bv. Betekent dit dat je dan al je
voorgedrukte briefpapier waar bvba op vermeld staat moet weggooien?

gebruiken tot uiterlijk 1 januari 2024 of tot wanneer de statuten
in overeenstemming werden gebracht met de nieuwe wetgeving.
De nv blijft nv en hoeft met deze kwestie dus geen rekening
te houden.

WAT ZET JE OP JE BRIEFPAPIER?
Je bent verplicht om op al je documenten die je vennootschap
uitstuurt (bijvoorbeeld facturen, algemene voorwaarden,…) de
vennootschapsnaam en rechtsvorm te vermelden. Er bestaan
echter geen richtlijnen over waar dit precies moet staan of
hoe opvallend je dit moet vermelden. Heb je dus ook een
commerciële naam, dan kan je die het best duidelijk vermelden
en je vennootschapsnaam een wat minder prominente
plaats geven.

NIEUWE BENAMINGEN VANAF 1 JANUARI 2020
Als je je bestaande vennootschap door middel van een
statutenwijziging nog niet in overeenstemming brengt met het
nieuwe vennootschapsrecht, dan ben je toch onderworpen aan
de zogenaamde dwingende bepalingen. Eén van die bepalingen
is het gebruik van de nieuwe benaming en afkorting van de
rechtsvorm. Concreet betekent dit:
• v.o.f. wordt vof (vennootschap onder firma)
• comm. V. wordt commV (commanditaire vennootschap)
• bvba wordt bv (besloten vennootschap)
• cvba wordt cv (coöperatieve vennootschap)
Vennootschapsvormen die verdwijnen en hun statuten nog
niet hebben aangepast, kunnen hun huidige rechtsvorm blijven

Om discussies te vermijden, zorg je er best voor dat al je
documenten vanaf 1 januari 2020 de correcte rechtsvorm
vermelden. Wil je nu bijvoorbeeld echter een nieuwe bestelling
plaatsen van voorgedrukt briefpapier, rekening houdend met de
nieuwe wetgeving, dan mag je gerust al de nieuwe benaming
vermelden. Er zijn immers geen sancties voorzien als je de
benaming iets vroeger in gebruik neemt. Anderzijds hoef je niet
al je oude briefpapier in de container te zwieren op 1 januari
2020. Ook als je je oude rechtsvorm nog wat langer gebruikt,
voorziet de wet geen sanctie.

Bron: Agentschap Innoveren & Ondernemen (2019, 27 juni). bv, bvba of bv/bvba? Wat
zet je op je briefpapier? Geraadpleegd van https://bit.ly/2P4sNGD.

EERSTE HULP

Overdracht, fusie,
nieuwe vennoot?
GEZOCHT  OVERNEMER VOOR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankportefeuille in regio Groot-Brussel
bank- en verz ekeringskantoor in regio Kortrijk
bank- en verzekeringskantoor in regio Kraainem
bankagentschap CKV in combinatie met een krediet- en
verzekeringsactiviteit in regio Ninove
bank- en verzekeringskantoor in regio Dender | Pajottenland
bank- en verzekeringskantoor in regio Dendermonde
bank- en verzekeringsagentschap in regio Groot-Gent
bank- en verzekeringsagentschap in regio Ieper - Poperinge
bank- en verzekeringsagentschap in regio Gentbrugge
bankportefeuille in regio Leuven | Brussel | Waver
bank- en verzekeringsagentschap in regio Geel | Mol |
Meerhout
verzekeringsagentschap in regio Oudenaarde | Groot-Gent
(ex)-bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Ieper |
Veurne | Diksmuide | Poperinge
bank- en verzekeringsagentschap in Wijnegem

GEZOCHT  VENNOOT VOOR:
•
•
•
•
•
•

verzekeringsagentschap in regio Dendermonde | Wetteren
bank- en verzekeringsagentschap in regio Kortrijk
bank- en verzekeringsagentschap in regio Meetjesland
bank- en verzekeringsagentschap in regio Groot-Dilbeek
bank- en verzekeringsagentschap in Gentbrugge
bank- en verzekeringsagentschap in regio Brugge

GEZOCHT  SAMENWERKING MET:
• verzekeringsagentschap in regio Maarkedal | Kluisbergen |
Oudenaarde | Zingem | Brakel | Zwalm | Geraardsbergen
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Dendermonde
• verzekeringsagentschap in regio Dendermonde | Wetteren
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Ieper - Poperinge
• verzekerings- en kredietagentschap in regio Vlaamse
Ardennen
• verzekeringsagentschap in regio Oudenaarde | Groot-Gent
• (ex)-bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Ieper |
Veurne | Diksmuide | Poperinge

• Verzekeringsagentschap in regio Gent | Oudenaarde | Zwalm
• Verzekeringsagentschap in regio Deinze | Waregem
• verzekerings- en/of bankagentschap in regio Groot-Beveren |
Sint-Niklaas | Sint-Gillis-Waas | Stekene
• bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Zelzate |
Wachtebeke | Stekene | Eksaarde | Moerbeke-Waas
• bank- en/of verzekeringsagentschap in Oost-Vlaanderen
• verzekeringsagentschap in Vlaams-Brabant
• bankagentschap in regio Dendermonde | Buggenhout
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GEZOCHT  EEN PORTEFEUILLE/KANTOOR OM OVER TE NEMEN:
WEST-VLAANDEREN
• bank- en verzekeringsportefeuille in regio Groot-Brugge
• bankagentschap en/of verzeekeringsportefeuille in regio
Poperinge-Ieper-Vleteren
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Roeselare |
Ardooie | Izegem
• verzekeringsagentschap in regio Deinze | Waregem
• verzekeringsportefeuille in regio Brugge | Gistel
• bankagentschap en/of verzekeringsportefeuille in midden- &
zuid-West-Vlaanderen
• verzekeringsportefeuille in regio Kortrijk | Menen
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Zonnebeke |
Ieper | Roeselare
• verzekeringsportefeuille in regio Maldegem | Eeklo | Brugge
tot aan Nederlandse Grens
• verzekeringsportefeuille in regio Oostkamp | De Haan |
Zeebrugge
• verzekeringsportefeuille in regio Kruishoutem | Wortegem |
Zulte | Deinze | Waregem | Zingem

OOST-VLAANDEREN
• verzekeringsportefeuille in regio Wetteren | Dendermonde |
Lede | Herzele
• verzekeringsportefeuille in regio Scheldeland
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in Oost-Vlaanderen
• verzekeringsagentschap in regio Deinze | Waregem
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Gent
• verzekerings- en/of bankportefeuille in regio Oosterzele |
Wetteren | Zottegem | St-Lievens-Houtem | Herzele
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Zottegem |
Wetteren | Herzele | Sint-Lievens-Houtem | Oosterzele |
Zwalm
• verzekeringsportefeuille in regio Herzele | Zottegem
• verzekeringsportefeuille in regio Aalst | Asse | Ternat |
Ninove | Affligem | Roosdaal
• verzekeringsportefeuille in regio Drongen | Nevele |
Lovendegem | Mariakerke | Gent
• verzekerings- en of bankagentschap in regio Groot-Beveren |
Sint-Niklaas | Sint-Gillis-Waas | Stekene
• verzekeringsportefeuille in regio Kortrijk | Waregem | Menen
• bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Beveren-Waas
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
Dendermonde | Buggenhout | Opwijk | Londerzeel |
St Amands
• verzekeringsportefeuille in regio Maldegem | Eeklo tot aan
Nederlandse Grens
• verzekeringsportefeuille in regio Waasland
• verzekeringsportefeuille in regio Meetjesland
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
Waasland

• Crelan-agentschap en/of makelaarsportefeuille in regio
Meetjesland
• verzekeringsportefeuille in regio Waregem | Kruishoutem |
Deinze | Zingem | Oudenaarde
• verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde | Lebbeke |
Buggenhout | Zele

ANTWERPEN
• verzekeringsportefeuille in regio Laakdal | Meerhout | Geel |
Balen | Mol | Herentals
• verzekeringsportefeuille in regio Zuiderkempen | Hageland
• verzekeringsportefeuille in regio Mechelen |
Sint-Katelijne-Waver | Bonheiden | Duffel
• verzekeringsportefeuille in regio Klein-Brabant
• verzekeringsportefeuille in regio Noord Antwerpen |
Voorkempen
• verzekeringsportefeuille in regio Antwerpen
• verzekeringsportefeuille in regio Deurne | Borsbeek |
Wommelgem | Ranst
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
Waasland
• verzekeringsportefeuille in regio Turnhout
• verzekeringsportefeuille in regio Lier | Kontich | Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Mol | Lommel | Balen |
Dessel | Geel
• verzekeringsportefeuille in regio Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Waasland

VLAAMS-BRABANT
• verzekeringsportefeuille in regio Diest | Scherpenheuvel |
Bekkevoort | Aarschot
• verzekeringsportefeuille in regio Oost-Vlaams-Brabant
• bankportefeuille in regio Brussel | Vlaams-Brabant |
Waals-Brabant & Noord-Henegouwen
• verzekeringsportefeuille in regio Evere | Vilvoorde |
Zaventem | Machelen| Diegem
• verzekeringsportefeuille Aalst | Asse | Ternat | Ninove |
Affligem | Roosdaal
• bank- of verzekeringsagentschap in regio Boortmeerbeek |
Haacht | Kampenhout
• verzekeringsportefeuille in Vlaams-Brabant

LIMBURG
• verzekeringsportefeuille in regio Hasselt | Lummen |
Beringen | Leopoldsburg | Tessenderlo
• verzekeringsportefeuille in Diest | Hasselt
• verzekeringsportefeuille in Limburg

 U bent lid van BZB-Fedafin en hebt zelf een verzoek? Stuur een e-mail naar annelien@bzb-fedafin.be met de vermelding van
datgene waar u naar op zoek bent, een korte omschrijving van uw activiteit en in welke regio. Discretie verzekerd.

DE KRACHT VAN DE TUSSENPERSOON









EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

UW LIDMAATSCHAP
SNEL TERUGVERDIEND

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

Naam en voornaam:
Naam kantoor:
Kantooradres:
Tel:

gsm:

E-mail:
Ondernemingsnummer:
Het basislidgeld bedraagt € 300 per kalenderjaar. Dit is voor één zaakvoerder. Werkt u als natuurlijk persoon, dan is uw meewerkende echtgeno(o)t(e)
ook inbegrepen. Voor elk bijkomende persoon actief in de zaak voegt u € 30 toe.
Gelieve dit formulier te sturen naar info@bzb-fedafin.be. Nadien ontvangt u een link naar het volledige lidmaatschapsformulier en een uitnodiging
tot betaling.
Tarieven
Basislidgeld
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

Handtekening
€ 300,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 390,00

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

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

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

€ 540,00
€ 570,00
€ 600,00
op aanvraag

Datum

De gegevens die BZB-Fedafin over u verkrijgt in het kader van een lidmaatschap, kunnen worden doorgegeven op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen aan
commerciële partners voor het bekomen van ledenvoordelen, het verbeteren van onze dienstverlening of aan Edfin vzw (het opleidingscentrum verbonden aan BZB-Fedafin) met
het oog op het aanbieden van opleidingen aan leden. ▫ Kruis aan indien u dit niet wenst. U kan zich op eenvoudig verzoek verzetten tegen een dergelijke doorgifte door dit te
laten weten via gdpr@bzb-fedafin.be.

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

