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De redactie van Momentum en de
verantwoordelijke uitgever streven naar de
grootst mogelijke betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter
niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Het is zomer. Tijd om wat gas terug te nemen en even te genieten.
Althans dat hoop en wens ik u alvast toe. Sommigen zullen de rust al meer nodig hebben dan
anderen. In mijn edito probeer ik steeds om een klaagzang van problemen te vermijden, maar
deze keer moet ik daar toch een uitzondering op maken.
Zoals u weet, werken we in één van de sectoren waar de veranderingen het grootst zijn en als
we de consultants mogen geloven, staan de grootste veranderingen ons nog te wachten.
Vooruitzichten op lange termijn zijn moeilijk. Waar de ene instelling zich klaar maakt voor
een verkoop of overname, is de andere druk bezig met zichzelf heruit te vinden via digitalisering. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. De voorbije maanden en zelfs het afgelopen
jaar regende het immers klachten van bankagenten die gek werden van het nieuw ingevoerde,
maar slecht functionerende IT-systeem van hun bank. De digitalisering die de tussenpersoon
zou moeten ondersteunen in zijn activiteit, zorgt momenteel enkel voor meer werk, meer
administratie en meer inspanningen om de klant te behouden. En dit alles tegen een lager
commissieloon. Dit is wellicht niet de disruptie waarover de consultants het hebben, maar het
is wel de realiteit van vandaag.
BZB-Fedafin is momenteel in overleg met de directie van verschillende banken om deze
problematiek aan te kaarten. We verwachten niet alleen compensatie voor de bankagenten,
maar willen vooral dat de bank die problemen prioritair aanpakt. We weten allemaal dat
nieuwe IT-systemen tijd vergen en doorgaans gepaard gaat met problemen, maar de laksheid
en de ontkenning van de problemen bij sommige directies is enorm arrogant, totaal ongepast
en zelfs gevaarlijk te noemen. BZB-Fedafin onderzoekt daarom de mogelijkheid om een class
action in te leiden indien er geen schot in de zaak komt.
Desondanks zijn er toch redenen om positief te zijn. Onlangs verscheen een wet in het
Belgisch Staatsblad die oneerlijke handelspraktijken en misbruik van de afhankelijkheid tussen
bedrijven beteugelt. Dat het misbruik van machtspositie van één onderneming tegenover
de andere wordt aangepakt, is een nieuwe mijlpaal in de verbetering van de positie van de
zelfstandige financiële tussenpersoon. Deze wet werd pas recent gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en moet nog in werking treden. Samen met de mogelijkheid tot het inleiden van
een class action biedt dit de beroepsvereniging nieuwe tools om op te komen voor de rechten
van de zelfstandige tussenpersoon.
Zoals u weet, verdedigt BZB-Fedafin ondertussen reeds 20 jaar de belangen van alle zelfstandige tussenpersonen in bank, verzekeringen en kredieten en dit zullen we ook vieren. Vergeet
dus niet om donderdag 10 oktober in uw agenda te noteren en deel uit te maken van het
BZB-Fedafin congres, waar we enkele gerenommeerde sprekers voor u hebben uitgenodigd
zoals, Nassim Nicolas Taleb, auteur van de zwarte zwaan, Pierre Wunsch - gouverneur van
de Nationale Bank van België, een studie van PWC over de relevantie van de zelfstandige
tussenpersonen, waar we verschillende CEO’s hebben op uitgenodigd om hun inzichten met
ons te delen.
Afspraak 10 oktober, Brussels Expo!

Nieuwe
statuut zel

inhoud
3

Nieuwe mijlpaal in verbetering statuut
zelfstandige tussenpersoon

4

Uitbouw van een professionele
vereniging

6

Twintig jaar handelsagentuurwet: een
balans

10

Meer klachten door fraude en integratie
Record Bank in ING

12

Aantal aanvragen tot tussenkomst
tegen verzekeringstussenpersonen
daalt

15

Een eigen opleiding maken voor uw
medewerkers

21

Update antiwitwas

23

BZB-Fedafin stelt nieuwe
modeldocumenten AssurMiFID ter
beschikking

24

Verzekering - Wetgevende actualiteit

27

BZB-Fedafin verwelkomt Franstalige
ING-agenten

29

Rechtsbijstandverzekering binnenkort
fiscaal aftrekbaar

32

De nieuwe vennootschapswet voor
bvba’s

35

Nieuwe gedragscode inducements

36

Investeren met uw vennootschap:
5 redenen om dat nog vóór 2020 te
doen

39

Bescherm uzelf beter tegen
cybercriminelen

40

“Zorg dat uw inschrijvingsdossier in
orde is”

GEDRAGSCODE

42

Bankiers moeten weldra eed afleggen

44

Overdracht, fusie, nieuwe vennoot?

BZB-Fedafin speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen
met ING België naar aanleiding van de integratie van Record
Bank bij ING België over correcte vergoedingen voor de Record
Bank-agenten die werden opgezegd. De beroepsvereniging deed

BZB-Fedafin viert haar 20-jarig bestaan met een
nieuwe mijlpaal in de verbetering van het statuut
van de zelfstandige financiële tussenpersoon.
Op 21 maart keurde het parlement unaniem het
wetsvoorstel goed dat een betere bescherming
biedt aan zelfstandigen en kmo’s in het
kader van de onderlinge betrekkingen tussen
ondernemingen. Als gevolg van deze wet wordt
het niet-naleven van verplichtingen opgenomen
in een sectorale gedragscode wettelijk als een
misleidende marktpraktijk aanzien. Dit betekent
dat de gedragscode tussen kredietinstellingen en
bankagenten die sinds 1 januari 2018 van kracht is,
afdwingbaar wordt.

WET OP DE HANDELSAGENTUUR
20 jaar geleden keurde het parlement een wet goed die de wet op
de handelsagentuur van toepassing maakte op bank- en verzekeringsagenten. Het lobbyen om deze wet erdoor te krijgen, was
de ontstaansreden van BZB-Fedafin. Dankzij actief lobbywerk en
met de steun van toenmalig volksvertegenwoordiger Luc Willems
kon de beroepsvereniging van bank- en verzekeringsagenten die
in mei 1999 het statuut van wettig erkende beroepsvereniging
kreeg, de parlementsleden overtuigen van de noodzaak om de
bank- en verzekeringsagenten niet langer uit te sluiten van de
bescherming die de wet op de handelsagentuur bood aan de
handelsagenten. Met dit eerste succes kreeg de beroepsvereniging
wind in de zeilen en kon ze de voorbije 20 jaar op tal van terreinen
wegen op de besluitvorming, werd de werking uitgebreid naar alle
zelfstandige financiële tussenpersonen en werd ze uiteindelijk een
gesprekspartner voor de kredietinstellingen, de verzekeraars, de
toezichthouders en andere beroepsverenigingen.

MARKTPRAKTIJKEN
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mijlpaal in verbetering

lfstandige tussenpersoon
de kredietinstellingen of verzekeraars door misbruik van hun
via een open brief een appel op de bevoegde ministers om een
machtspositie oneerlijke voorwaarden willen opleggen.
halt toe te roepen aan wanpraktijken die het gevolg waren van
Zo bepaalt de wetgever welke bedingen in overeenkomsten
een groot onevenwicht in de relatie tussen bankagent en zijn
tussen ondernemingen onrechtmatig zijn en dus verboden
kredietinstelling. Op initiatief van minister van Economie, Kris
en nietig zijn. Zo is bijvoorbeeld elk beding dat een kennelijk
Peeters, en toenmalig minister van Zelfstandigen en Kmo’s,
onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de
Willy Borsus werden de kredietinstellingen opgeroepen om
partijen onrechtmatig. Ook onrechtmatig is bijvoorbeeld het
zich via een gedragscode te engageren tot verbeterde relaties.
beding dat in geval van niet-uitvoering van verbintenissen
De gedragscode trad op 1 januari 2018 in werking en hoewel
schadevergoedingsbedragen vaststelt die kennelijk niet evenredig
het misschien wat vroeg is om al conclusies te trekken, bleek
zijn aan het nadeel dat door de onderneming wordt geleden.
toch al snel dat de gedragscode een compromis was en slechts
gedeeltelijk een oplossing bood voor bepaalde praktijken.
Even belangrijk is dat de bepalingen inzake oneerlijke
Frappant is ook dat de verzekeringsmaatschappijen niet bereid
marktpraktijken ten aanzien van kmo’s
zijn om een gelijkaardige gedragscode
fors worden uitgebreid. Daaronder valt
te sluiten en zo dezelfde bescherming te
“We zijn blijven hameren op
de niet-nakoming door de onderneming
bieden aan de verzekeringsagenten.
de nood aan bijkomende
van verplichtingen opgenomen in een
regelgeving om misbruik van de
sectorale gedragscode. Zo wordt de
Als beroepsvereniging worden we
machtspositie door kredietinstelgedragscode tussen kredietinstellingen
geconfronteerd met leden die te kampen
lingen en verzekeraars onmogelijk
en bankagenten straks afdwingbaar.
hebben met herstructureringen, veel
te maken.”
Ook bijvoorbeeld wordt het misleidend
bijkomende financiële regelgeving,
weglaten van essentiële informatie die
lagere rendabiliteit, grotere verantwooreen onderneming nodig heeft om een
delijkheid en toenemende druk. We zijn
overeenkomst te sluiten, verder te zetten
dan ook blijven hameren op de nood aan
of ervan af te zien als een misleidende marktpraktijk beschouwd.
bijkomende regelgeving om misbruik van de machtspositie door
Goed nieuws is dat deze bepalingen al drie maanden na
kredietinstellingen en verzekeraars onmogelijk te maken.
publicatie van de wet in werking treden.

NIEUWE MIJLPAAL
En met succes. 20 jaar na de eerste mijlpaal heeft het
parlement een wet goedgekeurd die minstens een even
belangrijke impact zal hebben als de toepassing van de wet
op de handelsagentuur. De wet voegt belangrijke bepalingen
toe aan het Wetboek Economisch Recht die de oneerlijke
handelspraktijken en misbruik van economische afhankelijkheid
tussen ondernemingen bestrijden. Minister Ducarme, de
huidige minister van Middenstand, Zelfstandigen, kmo’s
en minister Peeters waren voor de val van de regering bezig
met de uitwerking van een wetsontwerp dat de oneerlijke
handelspraktijken en misbruik van economische afhankelijkheid
door grote ondernemingen ten aanzien van kmo’s en
zelfstandigen wil bestrijden. Gelukkig werd dit opgepikt door het
parlement.
De nieuwe regels zullen de zelfstandige financiële
tussenpersonen beter beschermen wanneer zij gebonden
zijn door totaal onevenwichtige contracten, wanneer ze te
maken hebben met oneerlijke marktpraktijken of wanneer

WAT BETEKENT DIT VOOR DE ZELFSTANDIGE
FINANCIËLE TUSSENPERSONEN?
Zij hebben nu de mogelijkheid om voor de gewone rechtbanken
een vordering tot staking in te stellen. Bovendien zijn de voor
Economie en Middenstand bevoegde ministers gemachtigd
om tegen dergelijke oneerlijke handelspraktijken tussen
ondernemingen een vordering tot staking in te stellen.
De Belgische Mededingingsautoriteit wordt aangeduid om te
kunnen optreden tegen ondernemingen die een economische
afhankelijkheid misbruiken tegenover andere ondernemingen.
De beroepsvereniging krijgt door deze wet dus meer tools om
de belangen van de zelfstandige financiële tussenpersonen
te verdedigen. We herinneren er nog even aan dat een
groepsvordering door zelfstandigen en kmo’s sinds vorig jaar
mogelijk is en dat BZB-Fedafin door de minister erkend werd als
groepsvertegenwoordiger om een eventuele groepsvordering te
kunnen instellen.

20 JAAR BZB-FEDAFIN

Uitbouw van een

professionele

vereniging

BZB-Fedafin bestaat dit jaar oﬃcieel 20 jaar. Dit is het ideale moment om even terug te blikken. In 2004
gaf stichtend voorzitter Paul Van Welden de fakkel door aan Daniel Nicolaes die op dat moment samen
met toenmalig ondervoorzitter André Janssens deel uitmaakte van het dagelijks bestuur. Tegelijk traden
Hugo Pint en Frank De Brouwer toe tot het dagelijks bestuur van BZB. Na de eerder confronterende
en meer syndicale stijl die in de beginperiode nodig was, probeerde Daniel de weg van overleg te
bewandelen. Met wisselend succes. De liefde moet immers van twee kanten komen. Wij kijken terug op
enkele van de belangrijkste verwezenlijkingen van BZB onder zijn voorzitterschap.

STATUUT BANKMAKELAAR
Nadat de beroepsvereniging erin geslaagd was om de
wet op de handelsagentuur van toepassing te maken op
bank- en verzekeringsagenten, wilde BZB de volgende
logische stap zetten, namelijk een wettelijk statuut
voor de bankagent en de creatie van het statuut van
bankmakelaar. Naar analogie met het statuut van
verzekeringsmakelaar zou deze voor meerdere banken
kunnen optreden en spaar- en zichtrekeningen van
verschillende banken kunnen aanbieden aan zijn klant.
De eerste stappen werden daartoe reeds gezet onder
het voorzitterschap van Paul Van Welden. Senator Luc
Willems steunde andermaal de eis van de vereniging
en diende een wetsvoorstel in dat het statuut van
bankmakelaar mogelijk moest maken.
BZB slaagde erin het statuut van bankmakelaar gestemd
te krijgen dat in de wet op de bemiddeling en bank- en
beleggingsdiensten werd opgenomen. Helaas is het
statuut ondanks het lobbywerk van BZB nooit echt van de
grond gekomen. Banken weigerden met bankmakelaars te
werken. Momenteel zijn er een twintigtal bankmakelaars
die voornamelijk in beleggingen actief zijn en geen van
hen heeft de mogelijkheid om spaar- of zichtrekeningen
van verschillende banken aan te bieden. Enkele jaren later
hebben de MiFID-verplichtingen er ook voor gezorgd dat
het statuut meer weggelegd is voor een selecte groep van
tussenpersonen.

20 JAAR BZB-FEDAFIN

AGENT IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN
Zoals eerder vermeld, streefde BZB naar een wettelijk
statuut voor de bankagent. Het statuut van bankmakelaar
was slechts een stuk van de wet op de bemiddeling in banken beleggingsdiensen. Toen het wetsvoorstel inzake de
bankmakelaar werd ingediend, werd ook geanticipeerd op nieuwe
regels die moesten worden ingevoerd door de nieuwe richtlijn
op de beleggingsdiensten. BZB heeft toen een zeer intensieve
periode van overleg met Febelfin en de FSMA gekend waarin
grondig werd overlegd ter voorbereiding van deze nieuwe wet.
Toen de wet uiteindelijk werd gestemd, kregen de bankagenten
voor het eerst een wettelijk statuut en werden ze door de
FSMA erkend. Het overleg in het kader van deze wet heeft
ervoor gezorgd dat BZB als beroepsvereniging werd erkend als
gesprekspartij en dat het een vanzelfsprekendheid werd dat BZB
een plaats had in het overleg bij de FSMA en in de politiek over
nieuwe financiële wetgeving.
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geïntensifieerd met het oog op de oprichting van het paritair
comité 341. De goede verstandhouding tussen Jean-Pol Guisset,
voorzitter van Fedafin en Daniel Nicolaes legde de basis voor een
goede samenwerking in tal van dossiers.
In 2014 werd Albert Verlinden na het overlijden van Daniel
Nicolaes als voorzitter aangesteld.

EERSTE EUROPESE STAPPEN
Onder het voorzitterschap van Daniel Nicolaes werden de
contacten met FECIF, de Europese organisatie van financiële
tussenpersonen waar BZB-Fedafin al redelijk vroeg in haar
bestaan was bij aangesloten, geïntensifieerd. Sinds 2013 zetelt
BZB in de raad van bestuur van FECIF.

Daniel Nicolaes en Jean-Pol Guisset

GROOTSTE BEROEPSVERENIGING VAN
ZELFSTANDIGE BANKAGENTEN
Niet alleen werd druk gelobbyd om het statuut van de financiële
tussenpersoon te verbeteren, ook aan de professionalisering
van de vereniging zelf werd verder gebouwd. De collectieve
aansluiting van de vriendenkring van de toenmalige Fortisen Dexia-agenten, maakte dat de beroepsvereniging vlug
incontournable werd in Vlaanderen. Tegen 2011 waren de
vriendenkringen van alle grootbanken die met zelfstandige
bankagenten werkten, collectief aangesloten.
De professionaliteit van de vereniging en het bieden van
meerwaarde voor de leden op verschillende vlakken kregen een
centrale plaats in het beleid dat BZB onder het voorzitterschap
van Daniel voerde. Zo werden in samenwerking met Eric Van
Assche de eerste ledenvoordelen gecreëerd.

Daniel Nicolaes, Filip Willems, Hugo Pint en Marc Vael

STERK SECTOREVENT
Samen met de uitbouw van de vereniging werd ook de
traditionele jaarlijkse algemene vergadering stilaan uitgebouwd
tot een happening en later een volwaardig congres. Het dagelijks
bestuur waar sinds 2008 ook huidig voorzitter Albert Verlinden
en later Marc Vael en Luc Colebunders deel van uitmaakten,
maakte van het congres een paradepaardje voor BZB.

SAMENWERKING TUSSEN BZB EN FEDAFIN
BZB en Fedafin waren tot voor enkele jaren twee aparte
verenigingen. Bij de beginjaren liepen de visies soms nogal
eens uiteen. Maar in de loop der jaren werd onderkend dat
samenwerking betere resultaten opleverde. Het overleg werd

Hugo Pint, Daniel Nicolaes en Luc Willems

HANDELSAGENTUUR

Twintig jaar

handelsagentuurwet:
een balans

Toen de Kamers van Volksvertegenwoordigers de Wet van 4 mei 1999 betreffende de
handelsagentuurovereenkomst goedkeurde, was dit een kwantumsprong voorwaarts voor de duizenden
bank- en verzekeringsagenten in ons land. De wetgever garandeerde hen plots een aantal rechten
in hun relatie met hun bank of verzekeringsmaatschappij. Commissiewijzigingen konden niet meer
zonder overleg doorgevoerd worden en er kwam een fatsoenlijke regeling bij het beëindigen van de
samenwerking. De handelsagentuurwet werd de basis van de samenwerking tussen agent en principaal.
Tijd voor een balans.

Tot 1999 was het pover gesteld met de rechten van de agenten
in bank en verzekeringen. Heel de samenwerking was gebaseerd
op het burgerlijk mandaat, de volmacht. De principaal (de
bank of verzekeringsmaatschappij) legde aan zijn agent het
samenwerkingskader op. Wat het meest tegen de borst stuitte,
was dat bij de beëindiging van de samenwerking door de
bank of verzekeringsmaatschappij, de agent een niet-concurrentiebeding van drie tot vijf jaar werd opgelegd. Dit was een
de facto beroepsverbod. De zelfstandige tussenpersoon kon
niet meer aan de slag in de financiële sector. De toenmalige
toezichthouder, de Commissie voor Bank- en Financiewezen,
hield bovendien een zwarte lijst bij van ontslagen agenten. Zelfs
al waren er financiële instellingen die met deze tussenpersonen
terug aan de slag wilden, kregen zij toch het verbod om samen
te werken. De toezichthouder beperkte zich toen niet enkel tot de
bescherming van de consument maar mat zich ook een rol aan
om de banken te beschermen tegen hun agenten. Nu klinkt dit
erg vreemd. Het waren inderdaad praktijken van de vorige eeuw.
De agenten begonnen zich in de jaren negentig syndicaal te
organiseren en oefenden druk uit om een vrijwillige beschermingsregeling met de Belgische Vereniging van Banken (nu:
Febelfin) te bekomen. Het zou de vorm moeten krijgen van een
gedragscode waarin rechten en plichten opgesomd werden. Dat
mislukte. Een wettelijke regeling was daarom de enige optie die
rechtszekerheid aan de agenten kon geven en duurzaam was.

DE GAME-CHANGER
Op 16 februari 1998 werd het wetsvoorstel ingediend in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers om via een wettelijke
regeling de rechten en plichten van agenten, banken en verzekeringsondernemingen vast te leggen. In de vorige Momentum
(1/2019) is beschreven dat dit niet zonder slag of stoot gegaan
is. Een aantal banken en verzekeringsondernemingen lobbyden
heftig tegen dit wetgevende initiatief. In wezen ging het om een
botsing tussen ondernemerschap en management. De agenten
zijn familiale ondernemers met een langetermijnvisie. Binnen
de banken en verzekeringsondernemingen botst dit met een
managementvisie die op korte termijn distributiemodellen wil
beïnvloeden en sturen. Het management onderschat hierbij het
belang om draagvlak te zoeken bij de zelfstandige ondernemers.
Cruciaal in het hele parlementaire debat was de heer Jean-Louis
Duplat, de toenmalige voorzitter van de Commissie voor Bank
- en Financiewezen. Tijdens een hoorzitting op 28 september
1998 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelde hij
onomwonden dat de voorgestelde wetsbepalingen niet raken
aan de contractuele vrijheid van de banken om de prudentiële
vereisten die de Commissie voor Bank- en Financiewezen oplegt
op te nemen in hun overeenkomsten met hun agenten. Hiermee
veegde hij de hele verdedigingslijn van de banken weg. Zij
baseerden zich op de zogenaamde eisen van de toezichthouder
om een wettelijke beschermingsregeling te bekampen. Niet dus.

HANDELSAGENTUUR

Momentum | 7

Hij was de game-changer die hiermee
het parlement gerust stelde dat een
wettelijke bescherming van de agenten
niet tot een chaos in de financiële wereld
zou leiden. Op de laatste zitting van de
parlementaire zittijd in 1999, net voor de
verkiezingen, werd de wet goedgekeurd.
Het parlement was quasi-unaniem om
een sociale bescherming toe te kennen
aan de agenten. Willekeur werd aan
banden gelegd.

OP WELKE VLAKKEN WERD HET
VERSCHIL GEMAAKT?
1. De bank- en verzekeringsagent werd
een echte zelfstandige ondernemer
Tot 1999 was de agent verbonden
door het burgerlijk mandaat. Hij was
een verlengstuk van de onderneming
‘bank’ of de onderneming
‘verzekering’. De agenten hadden
geen eigen inschrijving in het
toenmalige handelsregister en
bestonden dus niet als handelaar.
De Wet van 4 mei 1999 maakte van
hen zelfstandige ondernemers. Hij
werkt in naam en voor rekening van
de principaal maar staat daarbij
niet onder zijn gezag. De principaal
kan enkel richtlijnen geven zoals de
marketingstrategie maar de agent
deelt zijn werkzaamheden naar eigen
goeddunken in. Hij is immers een
zelfstandig ondernemer.

Luc Willems
Erkend bemiddelaar - advocaat

2. De wet gaat voor op de
overeenkomst
De handelsagentuurwet heeft
voorrang op de contractuele
bepalingen. Cruciale beschermingen
in de wet zoals de commissies of de
beëindiging van de samenwerking
is dwingend geregeld. Bepalingen
in de overeenkomst die hiervan
afwijken hebben geen uitwerking. De
wet gaat voor. Voor agenten is het
daarom belangrijk om steeds de wet
te raadplegen. De agent kan pas ná
de beëindiging van de samenwerking
afstand doen van de bescherming
zoals bijvoorbeeld zijn recht op
uitwinningsvergoeding.
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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.

HANDELSAGENTUUR

3. Geen commissiewijziging zonder overleg
Commissies waren vroeger een instrument van een
commerciële politiek. Tegelijk vormen zij de essentie van
de samenwerking met de agent: de vergoeding voor de
bemiddelingsactiviteit. Het is het inkomen van de agent.
Hiermee kan niet gedold worden. Het eenzijdig wijzigen van
de commissie kan niet langer. Indien dit toch gebeurt, kan de
agent dit beschouwen als een reden om de overeenkomst te
beëindigen. Er kunnen wel overeenkomsten gesloten worden
binnen het paritair overlegorgaan om commissies collectief
te wijzigen. Een wetsaanpassing in 2005 zorgde er voor
dat de vertegenwoordigers van de agenten in de paritaire
overlegorganen ook een bescherming krijgen tegen ontslag
zoals vakbondsafgevaardigden. Hiermee staan zij sterker in de
onderhandelingen.
4. Documenteren van de commissies
De principaal moet aan de agent een opgave geven van de
verschuldigde commissies. De agent kan daarbij eisen dat
hem alle gegevens verstrekt worden, ook de uittreksels uit de
boekhouding om te verifiëren dat de commissies correct zijn
uitbetaald.
5. Een niet-concurrentiebeding beperkt in tijd en ruimte
In de jaren negentig waren er banken en verzekeringsondernemingen die niet-concurrentiebedingen oplegden aan de
agenten van drie of vijf jaar en met uitwerking over het hele
Belgische grondgebied. Dit was het einde van de loopbaan
van vele agenten. De Wet heeft deze wanpraktijken strak
aan banden gelegd. Een niet-concurrentiebeding kan nog in
een beperkt aantal gevallen, kan niet langer duren dan zes
maanden en is beperkt tot het activiteitsgebied. Het krijgt
bovendien geen toepassing in geval de samenwerking wordt
beëindigd door de principaal, zonder dat hieraan een ernstige
tekortkoming van de agent ten grondslag ligt.
6. De ernstige tekortkoming wordt strikt bepaald
De zogenaamde zware fout was in de jaren negentig
een zeer rekbaar begrip dat ten nadele van de agent
werd geïnterpreteerd. De wet voorziet met de ernstige
tekortkoming een striktere omschrijving. Deze moet ‘ernstig’
zijn. De principaal kan deze inroepen tegen de agent. Maar
ook omgekeerd kan de agent ze inroepen tegen de principaal.
Het is een zeer uitzonderlijke situatie die binnen een
tijdspanne van zeven werkdagen moet ingeroepen worden.
7. Een opzegtermijn of vergoeding
In de jaren negentig werden de overeenkomsten van de
ene dag op de andere dag beëindigd, zelfs zonder enige
motivering. Dit was de ad nutum- opzegging. De Wet voorziet
nu een wettelijke regeling met een opzegtermijn tot zes
maanden of een vervangende opzegvergoeding.
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In de overeenkomst kan geen kortere termijn
overeengekomen worden. Het geeft de agent de tijd om zijn
toekomst voor te bereiden.
8. Een bescherming bij ziekte, invaliditeit of leeftijd
De Wet voorziet ook een recht voor de agent op vergoedingen
wanneer hij de overeenkomst moet beëindigen omwille van
ziekte, invaliditeit of leeftijd. Dit geldt ook bij overlijden. Dit
zijn belangrijke bepalingen voor agenten en hun gezin bij
rampspoed.
9. Uitwinningsvergoeding
De agent werkt in naam en voor rekening van de principaal.
Het cliënteel behoort aan deze laatste toe. Dit betekent echter
niet dat de agent geen vergoeding krijgt voor de opgebouwde
waarde. Dit is het recht op een uitwinningsvergoeding. Als hij
nieuwe klanten heeft aangebracht of de zaken met bestaande
klanten aanzienlijk heeft uitgebreid, kan de agent het recht op
uitwinningsvergoeding laten gelden. Deze kan oplopen tot
maximaal één jaar vergoeding.
10.Bijkomende schadevergoeding
De Wet voorzag naast de opzeg- en uitwinningsvergoeding
ook in een aanvullende schadevergoeding voor werkelijk
bewezen schade. Dit principe werd jarenlang betwist door
de bank en verzekeringsondernemingen, ook al stond dit
zwart op wit in de wetteksten. In 2015 heeft het Europese Hof
van Justitie het principe bevestigde en bevestigt hiermee de
afdwingbaarheid.

GEEN SYMBOOL-WETGEVING
De Wet van 4 mei 1999 heeft vele honderden agenten
ondertussen bescherming geboden in hun samenwerking met
hun bank of verzekeringsonderneming. Soms is wetgeving louter
symbolisch en vindt deze amper toepassing op het terrein. De
handelsagentuurwet deed er wel toe. Recente voorbeelden zijn
de run-off van de distributie-activiteiten bij Record Bank of Ergo
Verzekeringen. Vele honderden agenten werden stopgezet maar
BZB-Fedafin vond een stevig houvast in de Wet om afspraken
te maken over de beëindiging met de principaal. Wat als er geen
beschermende wet zou bestaan hebben voor hen?
Na twintig jaar heeft de rechtspraak de principes geïnterpreteerd
en bevestigd in tientallen vonnissen en arresten. In 2017 werd
bovendien een gedragscode tussen de kredietinstellingen en
zelfstandige bankagenten gesloten met als ondertekenaars
Febelfin, BZB-Fedafin en de federale ministers van economie
en middenstand. In de gedragscode werden verdere afspraken
gemaakt over de toepassing van de Wet op de relaties tussen de
banken en de agenten.

BANK

Meer klachten

fraude en
integratie

door

Record Bank in ING
In 2018 ontving Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen, bijna 20% meer aanvragen
tot tussenkomst dan het jaar ervoor. Een sterke stijging van de klachten inzake betalingen en
betaalrekeningen is hier grotendeels verantwoordelijk voor. Maar ook de integratie van Record Bank in
ING heeft voor een opmerkelijke stijging gezorgd.

MEER VRAGEN TOT TUSSENKOMST

KLACHTEN VAN ONDERNEMINGEN

Ombudsfin heeft een sterke stijging (18,9%) geregistreerd van
het aantal aanvragen in 2018: 4.295 aanvragen van consumenten
en ondernemingen waarvan 98 vragen om informatie en 4.197
klachten. Deze belangrijke stijging is het rechtstreekse gevolg
van het recordaantal klachten van consumenten in verband met
betalingen en betaalrekeningen. Een belangrijk aantal dossiers
betrof de betwisting van frauduleuze verrichtingen.
De tussenkomst van de Ombudsman kon in 94,7% van de
gegronde klachten van consumenten en in 30,2% van die van
ondernemingen worden afgesloten met een positief resultaat.

Het aantal ingediende dossiers door ondernemingen (309
dossiers) is ongeveer stabiel gebleven, terwijl het aantal
ontvankelijke klachten van ondernemingen (105) verder
is gedaald met 12,5% in vergelijking met 2017. 30,2% van
de klachten van ondernemingen waarin Ombudsfin een
tussenkomst van de bank vroeg, kon worden opgelost. In 69,8%
van de gegronde klachten kon geen akkoord gevonden worden,
zelfs wanneer de bank een voorstel deed.
De meeste klachten (63,81%) hadden betrekking op de weigering
of modaliteiten van een vervroegde terugbetaling van een
investeringskrediet: ofwel weigert de bank de vervroegde
terugbetaling, ofwel vraagt ze een funding loss die de
ondernemer te hoog acht.

CONSUMENT KLAAGT MEEST OVER BETALINGEN EN
BETAALREKENINGEN
In 2018 was het belangrijkste thema van de klachten “Betalingen
en betaalrekeningen”. Dit thema vertegenwoordigde nagenoeg
de helft van alle geanalyseerde klachten, een percentage dat
nooit eerder zo hoog lag.
Een aanzienlijk aantal betreft betwiste verrichtingen omwille van
fraude aan de hand van veiligheidsgegevens van de kaart (online
bankieren). Andere klachten gingen over de beëindiging van de
cliëntenrelatie, geldafhalingen aan de automatische loketten en
kosten bij internationale betalingen. Ombudsfin heeft ook een
belangrijk aantal klachten behandeld over de bankverhuisdienst
gelinkt aan de integratie van Record Bank in ING. Naar
aanleiding van de integratie ontving ING heel wat aanvragen en
liep de uitvoering van bepaalde orders vertraging op.

Verder ging het in een aantal dossiers (9) om de garantie
(borg) van de zaakvoerder voor kredieten aan zijn onderneming
die hij vervolgens verkocht en waarbij hij het bestaan van de
borgstelling vergeten was.
De integratie van Record Bank in ING heeft ook enkele
problemen veroorzaakt voor ondernemers die een professioneel
krediet hadden bij Record Bank. Zij werden verplicht een
rekening bij ING te hebben voor de terugbetaling van hun krediet
terwijl het contract een terugbetaling via een rekening bij een
andere bank toeliet.

BANK
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“KREDIETMAKELAARS, WEES TRANSPARANT
OVER DE HAALBAARHEID VAN EEN DOSSIER”
Sinds 2015 moeten kredietbemiddelaars ingeschreven zijn in
het register van de FSMA. Een van de voorwaarden om het
beroep te mogen uitoefenen, is dat ze aangesloten moeten zijn
bij Ombudsfin. Aangezien Ombudsfin in haar jaarverslag niet
specifiek inzoomt op deze categorie, stelden wij Ombudsman
Françoise Sweerts hieromtrent enkele vragen.

Hoeveel kredietmakelaars zijn er ingeschreven?
Er zijn 4.797 kredietbemiddelaars ingeschreven bij Ombudsfin.
Dit zijn zowel kredietmakelaars als agenten in nevenfunctie.

Er waren 8 ontvankelijke klachten tegenover
kredietmakelaars. Waarop hadden deze klachten
betrekking?
In de meeste van deze dossiers (7) had de klacht betrekking
op de duurtijd van de toekenningsprocedure. In één dossier
had de behandeling van de kredietaanvraag anderhalf jaar
lang aangesleept om uiteindelijk zonder positief resultaat te
worden afgesloten. De klanten kaarten vooral het feit aan dat
de makelaars bleven beloven dat er een positief resultaat uit
de bus zou komen, terwijl zij eerlijk hadden moeten meedelen
dat er geen kredietgever bereid gevonden werd om een
kredietaanbod te doen. De kredietaanvragers klaagden ook over
een gebrekkige informatieverstrekking vanwege de makelaars.
Het betrof veelal klanten met een moeilijker dossier waarbij
de kredietmakelaar had moeten duidelijk maken dat het niet
gemakkelijk zou zijn om een kredietgever bereid te vinden om
een krediet toe te staan. Bij deze mensen werd er nodeloos
hoop gecreëerd die nadien onterecht bleek, zodat ze veel
stress ondervonden. Ook moesten ze in meerdere dossiers
schattingskosten betalen, terwijl er soms reeds een negatief
antwoord van de kredietgever bij de kredietmakelaar voorlag.
In sommige dossiers was de makelaar bereid om in deze
schattingskosten tussen te komen.

Waren de klachten gegrond en zo ja, wat was dan
de uitkomst na de tussenkomst van Ombudsfin?
In 7 van de 8 dossiers werd de klacht als gegrond beschouwd.
In 4 van deze dossiers werd een tegemoetkoming van de
makelaar bekomen. In 1 dossier werd de klacht als niet gegrond
beschouwd en werd meegedeeld dat de behandeling van de
kredietaanvraag correct was verlopen.

Welke boodschap geeft u de tussenpersoon nog
graag mee in het kader van jullie jaarverslag?

Françoise Sweerts, Ombudsman bij Ombudsfin

Ombudsfin heeft in de dossiers die betrekking hadden op
de behandeling van de kredietaanvraag aan de betrokken
kredietmakelaars de raad gegeven om aan de klanten met een
zwakker dossier duidelijk mee te delen dat het moeilijk zou zijn
om een kredietgever bereid te vinden om een kredietaanbod
te doen. Ook werd aangeraden om geen valse hoop te
wekken en de klanten onmiddellijk te informeren wanneer een
negatief antwoord van een kredietgever binnenkwam. Er werd
aangeraden om de klanten stipt op de hoogte te houden van de
evolutie van de kredietaanvraag.

VERZEKERINGEN

Aantal aanvragen
tot tussenkomst tegen
verzekeringstussenpersonen

daalt

In 2018 ontving de Ombudsman van de Verzekeringen opnieuw meer aanvragen tot tussenkomst.
Het aantal aanvragen dat betrekking heeft op een tussenpersoon is daarentegen wel gedaald. Uit het
jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen blijkt dat er nood is aan een betere communicatie
tussen verzekeraars en de tussenpersonen en dat tussenpersonen baat hebben bij het zorgvuldig
documenteren van de advies- en informatieplicht in het kader van hun AssurMiFID-verplichtingen.

MEER VRAGEN TOT
TUSSENKOMST
De Ombudsman van de Verzekeringen
komt tussen bij een verzekeringsgeschil.
In 2018 ontving de Ombudsman 6.491
aanvragen tot tussenkomst. Dit is
opnieuw een stijging van 6%. Deze
stijging komt hoofdzakelijk doordat er
een kwart meer vragen tot tussenkomst
waren in de gezondheidszorgen- en de
levensverzekering, voornamelijk door de
lange regelingstermijnen.
Het gros van aanvragen werd ingediend

door de verzekerden/begunstigden zelf
(87%). Van de overige 813 aanvragen,
werden er 276 ingediend door
tussenpersonen ten behoeve van hun
klant.

RESULTATEN VAN DE
TUSSENKOMST
In 52% van de onderzochte dossiers
ontving de consument een oplossing.
Dit cijfer is licht gestegen ten opzichte
van de vorige jaren en is te verklaren
door de talrijke vragen over vertragingen

in het schadebeheer, die snel konden
worden opgelost. In 24% van de
onderzochte dossiers was de vraag
niet gegrond. In dat geval ontving de
consument een duidelijke en precieze
toelichting hieromtrent. In 23% heeft
de Ombudsman de consument
doorverwezen naar de klachtendiensten
van de verzekeringsondernemingen
en -tussenpersonen en in 306 gevallen
naar een andere bemiddelingsdienst.
En 4% van de aanvragen vielen buiten
de bevoegdheid van de Ombudsman.
13% van de aanvragen betreffen vragen
voor inlichtingen en informatie, wat een
stijging van 14% betekent ten opzichte
van 2017. Dankzij het neutrale en
objectieve advies van de Ombudsman
kon een klacht worden vermeden. Slechts
11 dossiers (<1%) werden afgesloten tegen
het advies van de Ombudsman.

TERMIJNEN, GROOTSTE BRON
VAN FRUSTRATIE
Meer dan één op vier vragen (28%) heeft
betrekking op de antwoordtermijnen.
Klachten over de termijnen vloeien
onder meer voort uit een structureel
personeelstekort in de verzekeringsondernemingen en uit de moeilijkheden die
ze ondervinden bij de aanwerving. Ze

VERZEKERINGEN

kunnen ook het gevolg zijn van integratie
of aanpassing van ICT-systemen. Ook
kunnen overnames van verzekeringsondernemingen, de stopzetting van de
verzekeringsactiviteiten of van bepaalde
verzekeringsproducten aanleiding
geven tot organisatorische problemen.
Hiertegenover staat dat in het huidige,
digitale tijdperk de consument een
sneller antwoord verwacht. Hij is steeds
minder begripvol voor wachttijden en
vertragingen.

HET AANTAL AANVRAGEN TEGENOVER DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN DAALT
Waar het aantal aanvragen tegen de
verzekeringsondernemingen steeg
met 8%, daalde het aantal aanvragen
tegenover verzekeringstussenpersonen
met 8%.
Slechts 10% van de aanvragen die de
Ombudsman in 2018 ontving, waren
gericht tegen verzekeringstussenpersonen. Het gros van de aanvragen
was gericht tegen de verzekeringsondernemingen (89%) en 1% ten aanzien van
Datassur.
De daling van het aantal aanvragen
tegen tussenpersonen kan voornamelijk
verklaard worden door een daling van de
vragen in GSM- en levensverzekeringen.
De belangrijkste ingeroepen motieven
van vragen tot tussenkomst tegenover
tussenpersonen zijn :
• Het schadebeheer door tussenpersonen
voor rekening van een verzekeringsonderneming (27%). Deze klachten
hebben vooral betrekking op de
annulatie- en de (beroepsgebonden)
gezondheidszorgenverzekering.
• Het niet-nakomen van de termijnen
(19%).
• Het gebrek aan informatie bij de
onderschrijving en de wijziging van het
contract (18%). De verzekeringnemer
meent dat het verzekeringsproduct
niet volledig overeenstemt met zijn
behoeftes of dat hij niet correct is
geïnformeerd over de voorwaarden
van het contract (uitsluitingsclausules,
vrijstellingen, ...).
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Op 1 februari 2019 had de Ombudsman
491 dossiers onderzocht en afgesloten.
In 54% van deze dossiers ontving
de consument een oplossing. De
Ombudsman heeft de consument in
slechts 8% van de gevallen (52 dossiers)
doorverwezen naar de eerste lijn,
aangezien de betrokken tussenpersoon
niet altijd over een structuur beschikt die
een onpartijdig klachtenbeheer mogelijk
maakt.

GEBREK AAN DUIDELIJKE
AFSPRAKEN TUSSEN
VERZEKERAARS EN
TUSSENPERSONEN
Een goede communicatie en duidelijke
informatie zijn essentieel in een sector
die zo specifiek en technisch is als de
verzekeringssector. In de relatie tussenpersoon-klant-verzekeraar is het niet altijd
evident om te weten welke taak aan wie
toebehoort.
Bij analyse van de vragen tot
tussenkomst, stelt de Ombudsman
vast dat deze problematiek regelmatig
centraal staat. De verzekeringnemer is
bijvoorbeeld niet altijd op de hoogte van
de roerende voorheffing die moet worden
ingehouden bij de vereffening van een
levensverzekering tak 21 in de eerste acht
jaar. Is het aan de verzekeringsonderneming om de consument hiervan op de
hoogte te brengen alvorens het bedrag
van de afkoop te betalen? Of moet de
tussenpersoon hem hierop wijzen?
Deze communicatieproblematiek
vindt men ook terug in de expertises
en tegenexpertises. Komt het aan de
tussenpersoon of aan de verzekeraar
toe om de verzekerde op de hoogte te
brengen van het verloop en de omvang
ervan?
Duidelijke afspraken tussen de verzekeringsondernemingen en hun distributiekanalen zouden deze klachten kunnen
verminderen.

INFORMATIE- EN ADVIESPLICHT
Tussenpersonen hebben een adviesplicht
ten opzichte van hun klanten, die
onder meer gereglementeerd is door
AssurMiFID. Hoewel het aantal vragen
betreffende de niet-overeenstemming

van het verzekeringsproduct met de
behoeften van de consument afneemt,
blijft dit toch de belangrijkste reden van
ontevredenheid in productie.
De tussenpersoon moet de verlangens
en behoeftes van de klant nagaan en
deze schriftelijk bevestigen vóór de
onderschrijving van het contract. Bij
de analyse van de klachten stelt de
Ombudsman vast dat de documenten
soms na de onderschrijving van het
contract voor ondertekening aan de klant
worden bezorgd. In andere gevallen
vermelden deze documenten niet
voldoende waarom het voorgestelde
product beantwoordt aan de
verwachtingen en behoeften van de
consument. Bovendien, indien de klant
een bepaalde facultatieve dekking van
het contract niet wil afsluiten, zou het
volgens de Ombudsman beter zijn om dit
uitdrukkelijk te vermelden.
Dergelijke klachten worden ook dikwijls
geregistreerd in levensverzekeringen. De
consument is regelmatig ontgoocheld
over het bedrag dat hij ontvangt op
einddatum of bij een afkoop. Dit is onder
meer het geval wanneer het kapitaal
niet is gewaarborgd. Dit kan nadelig
zijn aangezien de belegging de evolutie
van de financiële markten volgt. Bij een
gewaarborgd kapitaal daarentegen verliest
de verzekeringnemer regelmatig de
toepassing van de roerende voorheffing
uit het oog. Tot slot onderschat de
verzekeringnemer vaak de beheerskosten
van een levensverzekering.
De Belgische wet tot omzetting van
de Europese IDD-richtlijn versterkt de
modaliteiten van AssurMiFID door de
overhandiging van een geschiktheidsverklaring, waarin het advies over een
beleggingsproduct wordt toegelicht, te
verplichten.
Ook al vormt het een bijkomende
administratieve last, het schriftelijk
vastleggen van de behoeftes van de klant
is voor de tussenpersoon een waardevol
hulpmiddel om latere discussies te
vermijden.

V.U.: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151, 1210 Brussel - Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA - www.vivium.be - 05.2019

U komt
toch ook?
Op 15 oktober 2019 worden de
Vivium Digital Awards uitgereikt
in Docks Dome in Brussel.
Mis dit unieke event niet: laat u inspireren door
boeiende sprekers, ontdek innovatieve digitale
oplossingen en ontmoet insurtechbedrijven op
onze interactieve booths.

Makelaar, insurtech of fintech?
Ga snel naar viviumdigitalawards.be
en schrijf u nu in.
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Een eigen opleiding
maken voor uw

medewerkers

Ons opleidingsplatform kent u intussen. Maar wist u dat het Edfin-platform ook een tool is waarmee
u interne opleidingen kan aanmaken of informatie ter beschikking kan stellen exclusief voor de
medewerkers van uw kantoor? En dat u op die manier ook kan aantonen aan de toezichthouder welke
interne opleidingen u hebt voorzien voor uw medewerkers?

WIE KAN OPLEIDINGEN
AANMAKEN?

WELK SOORT OPLEIDINGEN KAN
U AANMAKEN?

Er zijn drie voorwaarden om een interne
opleiding te kunnen aanmaken:
1. U hebt een persoonlijk profiel
2. Uw kantoor is geregistreerd
3. U bent opleidingsverantwoordelijke van
dat kantoor

Er zijn twee mogelijkheden. Eerst en
vooral kan u een fysieke opleiding of
informatiemoment toevoegen, waarbij
u uw medewerkers op een bepaald
tijdstip bijscholing wenst te geven in
uw kantoor. Wilt u een opleiding maken

die uw medewerkers kunnen volgen op
een moment en een locatie die ze zelf
kiezen? Dan kan u ervoor opteren om
een e-learning te creëren. Een fysieke
opleiding kan u zelf in het systeem
stoppen. Om een e-learning aan te
maken, dient u contact op te nemen met
ons via info@edfin.be.

OPLEIDINGEN

AAN DE SLAG
Hierna volgt een stappenplan waarmee u een interne opleiding kan maken op Edfin.

3

4

5

6

1

2

1. Locatie beheren
Locaties beheren

2. Docenten beheren

3. Opleiding toevoegen

Om een klassikale opleiding te kunnen
aanmaken, moet u vooraf de locatie en de
docent bepalen. Is de locatie het kantoor
dat u op Edfin geregistreerd hebt? Dan
moet u niets ondernemen, want dat
kantoor zit automatisch in het systeem.
Als u de interne opleiding daarentegen wil
laten plaatsvinden op een andere locatie,
dan moet u deze toevoegen vooraleer u
de opleiding kan aanmaken. Dit doet u op
de pagina “Locaties beheren”. Hebt u de
locatie eerder al toegevoegd? Dan kan u
deze stap overslaan.

Net als de locatie moet u ook eerst de
docent van uw opleiding toevoegen zodat
u die bij het aanmaken van de opleiding
kan selecteren. Zal u de bijscholing zelf
geven? Dan kan u deze stap overslaan
want u bent automatisch geregistreerd
als docent. Zal de opleiding gegeven
worden door iemand anders? Dan moet
u die persoon wel nog toevoegen op de
pagina “Docenten beheren”. Daar kan u
niet alleen nieuwe docenten toevoegen,
maar ook de docenten die u eerder hebt
toegevoegd, wijzigen of verwijderen.

Zodra de locatie en de docent in het
systeem zitten, kan u starten met het
creëren van uw opleiding. Dat kan op
twee manieren: u klikt bovenaan in
de paarse balk op “Opleidingen” en
vervolgens op “Opleiding toevoegen”
of u klikt op de “Mijn Edfin”-pagina op
“Nieuwe opleiding aanmaken”.
Het formulier dat u moet vervolledigen
om een interne opleiding aan te maken,
bevat diverse onderdelen. Naast
algemene info zoals de titel, de taal en

OPLEIDINGEN

de inhoud van de opleiding zal u ook
kunnen aanduiden waar en wanneer
de opleiding plaatsvindt en wie van uw
medewerkers per mail op de hoogte
mag worden gesteld zodra uw opleiding
aangemaakt is. Ook kan u lesmateriaal
uploaden en beschikbaar maken zodat
uw ingeschreven medewerkers het
desgewenst vooraf kunnen downloaden
en doornemen.
Wanneer u het formulier volledig hebt
ingevuld en klikt op de knop “Interne
opleiding publiceren”, verschijnt
deze in de opleidingskalender van uw
medewerkers.
4. Opleidingen beheren

Wanneer u een interne opleiding hebt
aangemaakt en klikt op “Interne opleiding
publiceren”, verschijnt deze op de pagina

Handig bij inspecties
Zoals in de vorige Momentum
uitgebreid werd toegelicht, is Edfin
ook een tool om de geregelde
bijscholing binnen uw kantoor te
beheren. En dat komt goed van pas.
Bij een inspectie kan u zo immers
vlot aantonen dat uw medewerkers
voldoende opgeleid zijn.
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Opleidingen. Via de acties rechts kan u de
opleiding bewerken of naar de
opleidingsmomenten van die opleiding
gaan (zie verder).

opleiding desgewenst ook de evaluaties
downloaden, op voorwaarde dat uw
medewerkers die hebben ingevuld.
6. Inschrijvingen beheren

5. Opleidingsmomenten beheren

Een opleiding kan meerdere
opleidingsmomenten hebben. Dit
wil zeggen dat ze op verschillende
momenten doorgaat, al dan niet op
een andere locatie. Op de pagina
“Opleidingsmomenten beheren” kan
je zien hoeveel opleidingsmomenten
er momenteel gepland zijn, waar en
wanneer ze doorgaan, hoeveel personen
er ingeschreven zijn en wat de status
van de opleiding is. Via de acties rechts
kan je naar de pagina met inschrijvingen
gaan, of een opleidingsmoment
annuleren. U kan er na afloop van de

Zodra u een interne opleiding hebt
aangemaakt, verschijnt deze in de
opleidingskalender de medewerkers
die u hebt toegevoegd aan uw kantoor.
Vanaf dat moment kunnen ze zich
voor uw opleiding inschrijven. Op de
pagina “Inschrijvingen beheren” ziet u
welke personen zich al voor uw interne
opleidingen hebben ingeschreven.
Kunnen ze door omstandigheden toch
niet aanwezig zijn, dan kan u hen hier ook
uitschrijven. Na de opleiding kan u de
aangeven of de ingeschreven personen
aan- of afwezig waren.

BZB-FEDAFIN CONGRES

10.10.2019 | Brussels Expo
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INSCHRIJVEN OP

www.dekrachtvandetussenpersoon.be

10u00 - 12u00

INFOMARKT VOOR DE TUSSENPERSOON

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | AMUNDI | ARCHITAS | BALOISE ASSET MANAGEMENT | CAPITAL GROUP
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT | DNCA INVESTMENTS
ETHENEA – MAINFIRST | FLOSSBACH VON STORCH | INVESCO | LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER | M&G INVESTMENTS
PICTET ASSET MANAGEMENT | SCHRODERS

13u30 - 18u00

PLENAIRE SESSIE

Nassim Nicholas Taleb

Pierre Wunsch

Auteur, onderzoeker & voormalig trader

Gouverneur Nationale Bank van België

Wim Lenaerts, Directeur PwC Belgium
Rondetafelgesprek met
•
•
•
•

Dirk Vanderschrick, CEO Belfius Insurance
Hans De Cuyper, CEO AG Insurance & voorzitter Assuralia
Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin
Marc Lauwers, CEO Argenta

Guy Bruyns, Grow-how coach & inspirator Atlas
Presentatie: Hanne Decoutere

18u00 - 20u30

RECEPTIE

BZB-FEDAFIN CONGRES

10.10.2019 | Brussels Expo

BZB-FEDAFIN CONGRES
DIAMOND

10.10.2019 | Brussels Expo
PLATINUM

Innovation through tradition

GOLD

VARENNE
CAPITAL

SILVER

PARTNERS

ANTIWITWAS
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Updateantiwitwas
Antiwitwas is de laatste tijd niet uit de actualiteit weg te branden.
Ook voor BZB-Fedafin is dit een aandachtspunt. Een update.

Zoals voortaan ieder jaar het geval zal zijn, hebben velen onder
u opnieuw de AML Survey (Fimis) vragenlijst opgestuurd
gekregen ter vervollediging. Kreeg u hiertoe geen uitnodiging
op uw professioneel e-mailadres, dan hoeft u deze vragenlijst
dit jaar niet in te vullen. Kreeg u wel een uitnodiging, dan ziet u
dat de deadline op 7 juli ligt. Bent u lid en ziet u het bos door de
bomen niet meer, dan kan u altijd met ons contact opnemen. Wij
helpen u graag verder. BZB-Fedafin organiseerde in juni opnieuw
een opleiding om de leden bij te staan bij het invullen van de
vragenlijst.
De FSMA heeft intussen de eerste controles inzake antiwitwas
achter de rug. Diverse van onze leden kregen een controle en
konden indien gewenst rekenen op onze ondersteuning. Door de
ervaringen met deze leden, kunnen we u zeker bij een eventuele

toekomstige inspectie nuttige tips bezorgen.
De FSMA zal ook haar bevindingen ter zake bundelen in een
rapport. Zodra dit ter beschikking is, zullen we u deze belangrijke
informatie uiteraard niet onthouden.
Het is in elk geval van belang om niet te wachten tot u inspectie
krijgt en meteen ervoor te zorgen dat u zich confirmeert aan de
nieuwe verplichtingen.

BZB-Fedafin staat u bij
Krijgt u controle? Neem dan zeker contact op met ons
secretariaat via info@bzb-fedafin.be. We bekijken dan
samen met u hoe u zich best kan voorbereiden.

YOU ARE INVITED

Invesco Back to School
event: Investing Globally
Equities | Bonds | Multi Asset
Brussels. Thursday September 5 2019
You are invited to our Back to School event. For more
information and registration go to the URL
or scan the QR code.

digital.invesco.com/bts-brussels

For professional clients in Belgium only. Capital at Risk. Invesco Asset Management S.A Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, B-1050 Brussels, Belgium.

VERZEKERINGEN

Momentum | 23

BZB-Fedafin stelt nieuwe

modeldocumenten

AssurMiFID
ter beschikking

In het kader van de FSMA-inspecties op de zorgplicht en de omzetting van de IDD zijn de huidige
infofiches en modeldocumenten niet meer voldoende.
Daarom stelt BZB-Fedafin haar leden een nieuwe variant ter beschikking.

De modeldocumenten werden in
samenwerking met meester Tom Van
Dyck van advocatenkantoor Liedekerke,
Wolters, Waelbroeck & Kirkpatrick op punt
gezet zodat ze voldoen aan de laatste
nieuwe regelgeving. De fiches houden
ook rekening met de vaststellingen uit de
inspecties door de FSMA. Deze fiches
zullen worden aangepast zodra er nieuwe
elementen zijn waarmee rekening moet
worden gehouden. We houden u daarvan
op de hoogte.
Wat de infofiches betreft, maakt
BZB-Fedafin deel uit van een werkgroep
met de andere beroepsverenigingen in
de verzekeringssector om de nieuwe
sectorfiches op te stellen. Het werk
vordert evenwel moeizaam.
De raad van bestuur van BZB-Fedafin
besliste daarom om deze sectorfiches niet
af te wachten en toch reeds aangepaste
fiches ter beschikking te stellen van haar
leden zodat ze zich zo snel mogelijk in
orde kunnen stellen.
BZB-Fedafin stelt haar leden ook een
handig overzicht ter beschikking van
de documenten die u nodig hebt of
ter beschikking moet stellen van de
klant bij de verkoop van een product.
Onderstaande afbeelding geeft u een
beeld van hoe dit overzicht eruitziet.

INTAKE NIEUWE KLANT VERZEKERINGEN
ZONDER SPAAR- OF BELEGGINGSCOMPONENT

Dienstverleningsdocument
doc 1

Klantenfiche
doc 2

Product niet-leven
advies
verlangens- en
behoeftenanalyse
doc 4

IPID (Insurance
Product
Information
Document)

Adviesfiche
doc 7

FIF (Financiële
infofiche
Levensverzekering)

Adviesfiche
doc 7

Product leven
advies
verlangens- en
behoeftenanalyse
doc 5

Waar vindt u de documenten?
Als lid van BZB-Fedafin kan u deze downloaden op onze website www.
bzb-fedafin.be. Opgelet: hiervoor dient u wel ingelogd te zijn.

VERZEKERINGEN

Verzekering -

Wetgevende
actualiteit

Aan het einde van deze Parlementaire sessie is het Belgische Parlement nog bijzonder actief geweest,
met als doel verschillende projecten van de Belgische regering verder uit te werken. Hierna volgt een
overzicht van de belangrijkste elementen van deze wetgeving of voorstellen:
1. BREXIT-WET
De wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (B.S. 10 april 2019)
bevat twee belangrijke maatregelen voor de Belgische verzekeringssector, gericht op het versoepelen van grote veranderingen
die zouden volgen op een 'harde' Brexit:
Een wettelijk kader voorzien voor de invoering van een tijdelijke
regeling
Het is vandaag nog niet duidelijk of het Verenigd Koninkrijk na
Brexit een derde land zal worden of dat er een gelijkwaardige
regeling zou gelden. Om hun activiteiten in België te kunnen
voortzetten, zullen de verzekeringsmaatschappijen die onder
het UK recht vallen, in beginsel moeten voldoen aan de regeling
inzake gelijkwaardigheid of wederzijdse erkenning van derde
landen, die iedere Lidstaat heeft bepaald.
Wat de bestaande verzekeringsovereenkomsten betreft, wenst
de Belgische federale regering de verzekeringsklanten te
beschermen door de uitvoering van overeenkomsten gesloten
vóór Brexit, en de verlenging ervan indien nodig, mogelijk te
maken.
Om elke onzekerheid te vermijden, machtigt de Brexit-wet de
Belgische regering om, na overleg met de FSMA en de NBB,
de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van de
uitvoering van verzekeringscontracten te garanderen die vóór het
verlies van hun vergunning of registratie door UK verzekeringsmaatschappijen zijn gesloten.
De federale regering dient nadien bij Koninklijk Besluit de goede
uitvoering van de verzekeringscontracten gesloten vóór Brexit, te
garanderen;
Voorzien in de (eventueel tijdelijke) gelijkstelling met de
EU-regeling.
Daarnaast is de federale regering zich ervan bewust dat Brexit zal

leiden tot een toename van de activiteit van ‘underwriting agent’
of gevolmachtigd agent in België.
De Brexit-wet introduceert naast de bestaande categorieën van
tussenpersonen een nieuw kader voor gevolmachtigde agenten
vergelijkbaar met de bestaande systemen in het Verenigd
Koninkrijk en Nederland.
Gevolmachtigde agenten zijn verplicht zich in te schrijven als
verzekeringstussenpersoon. Daarnaast zijn zij onderworpen
aan dezelfde registratievoorwaarden als verzekeringsmakelaars
en aan dezelfde voorwaarden voor de uitoefening van hun
activiteiten als andere tussenpersonen (met inbegrip van de
nieuwe gedragsregels die voortvloeien uit de omzetting van de
IDD).
De gevolmachtigde agenten staan, net zoals andere verzekeringstussenpersonen, onder het toezicht van de FSMA. Inbreuken
op deze wetgeving kunnen dus het voorwerp uitmaken van
administratieve maatregelen en strafrechtelijke sancties waarin
de Verzekeringswet voorziet.
Het deel van de Brexit-wet dat betrekking heeft op de
gevolmachtigde agenten is op 10 april 2019 in werking getreden.
Dit betekent dat de gevolmachtigde agenten die reeds als
zodanig in België actief waren:
• de FSMA vóór 10 juli 2019 in kennis dienen te stellen van de
uitoefening van een dergelijke activiteit. In dat geval zullen zij
tijdelijk gemachtigd zijn om hun activiteit als gevolmachtigde
agenten te blijven uitoefenen;
• zich vóór 10 april 2020 dienen in te schrijven in het
FSMA-register in de categorie van gevolmachtigde agenten.
Indien binnen deze termijn geen inschrijving bij de FSMA wordt
ingediend of indien de inschrijving wordt geweigerd, zal de
betrokken tussenpersoon niet langer gemachtigd zijn de activiteit
als gevolmachtigde agent te kunnen uitoefenen.

VERZEKERINGEN
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2. BEËINDIGING VAN
VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN

De wet moet nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en zal in werking treden op 1 juli 2019.

De wet van 22 april 2019 (B.S. 30 april 2019) heeft tot doel de
regels inzake de beëindiging van verzekeringsovereenkomsten
aan te passen en te vereenvoudigen teneinde consumenten beter
te beschermen.

5. GEEN VERPLICHTE WAM-VERZEKERING VOOR
ELEKTRISCHE FIETSEN OF STEPS TOT 25 KM/UUR

De eerste versie van het ontwerp voorzag in het recht van de
consument om zijn overeenkomst op elk moment na afloop van
het eerste jaar van de overeenkomst, schriftelijk en zonder kosten
of boete op te zeggen. Deze mogelijkheid bestaat al sinds 2014 in
Frankrijk (de zogenaamde Hamon wet).
De tekst die uiteindelijk werd gestemd gaat minder ver en geeft
de Koning enkel de toestemming om voor bepaalde verzekeringsovereenkomsten en na raadpleging van de Nationale Bank
van België kortere termijnen vast te stellen waarbinnen de
verzekeringnemer zijn overeenkomst mag opzeggen.
De wet is in werking getreden op 10 mei 2019.

3. RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
De zogenaamde “Wet Geens” (wet van 22 april 2019, B.S. 8 mei
2019) heeft tot doel de rechtsbijstandverzekering toegankelijker
te maken door een belastingvermindering toe te kennen voor
premies indien de verzekering voldoet aan een aantal strikte
voorwaarden inzake gedekte risico's, minimumdekking en
wachttermijn. De wet treedt in werking op 1 september 2019.
De premies betaald in 2019 (aanslagjaar 2020) kunnen reeds in
aanmerking komen voor de belastingvermindering. (Zie p. 28
voor meer info.)

4. VERPLICHTE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR ARCHITECTEN EN ANDERE
DIENSTVERLENERS IN DE BOUWSECTOR
Dit is het tweede deel van de belangrijke hervorming van de
verzekeringen in de bouwsector die tijdens deze legislatuur
werd doorgevoerd door minister van Economie Kris Peeters en
minister van KMO's Denis Ducarme.
Een eerste wet die op 1 juli 2018 in werking is getreden, verplicht
aannemers en architecten hun tienjarige aansprakelijkheid
(stabiliteit, stevigheid, waterdichtheid) bij de bouw of renovatie
van woningen (met stedenbouwkundige vergunningen)te
verzekeren.
De tweede wet, die eind april door de Kamer werd aangenomen,
maar nog niet in het Staatsblad werd gepubliceerd, heeft tot doel
de verplichting van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
(voor alle soorten van beroepsfouten, met uitzondering van de
tienjarige aansprakelijkheid) uit te breiden tot alle intellectuele
dienstverleners voor de bouwsector (architecten, ingenieurs,
landmetersexperten, studiebureaus, certificatoren, auditors,
projectmanagers, quantity surveyors, hoofdaannemers…) bij de
bouw of renovatie van gebouwen (en dit voor alle gebouwen, en
niet alleen woningen).

Een wet houdende diverse economische bepalingen (wet van
2 mei 2019, B.S. 22 mei 2019) wijzigt de wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen (de WAM-wet), met name wat betreft
de interpretatieproblemen in verband met elektrische fietsen,
gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en elektrische
rolstoelen, en sluit de gebruikers ervan uit van de werkingssfeer
van de vergoeding voor zwakke weggebruikers.
De wijziging is ingegeven door het feit dat de strikte interpretatie
van de definitie van artikel 1 van de WAM-wet ertoe leidt dat:
• bepaalde elektrische fietsen, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en elektrische rolstoelen onder de verzekeringsplicht
zouden vallen en;
• hun gebruikers buiten het toepassingsgebied van de
automatische wettelijke compensatieregeling van artikel 29bis
van de WAM-Wet zouden vallen (de zogenaamde “bescherming
van de zwakke weggebruikers”).
Het nieuwe artikel 2bis van de WAM-wet bepaalt nu dat
motorvoertuigen die mechanisch niet verder gaan dan 25 km/u,
niet onderworpen zijn aan de verplichting tot WAM-verzekering.
Dit heeft tot gevolg dat zij onder het toepassingsgebied
van artikel 29bis inzake de zwakke weggebruikers vallen. In
de parlementaire werken worden uitdrukkelijk de volgende
voorbeelden gegeven: het hoverboard, de zelfbalancerende
toestellen, het elektrisch skateboard, de elektrische fiets, de
miniquad, de minimoto, voor zover ze rijden met een maximum
snelheid van 25 km/u. Deze lijst is geenszins exhaustief en louter
indicatief.
De wet wet is van toepassing sinds 1 juni 2019.

6. RECHT OM TE WORDEN VERGETEN IN
SCHULDSALDOVERZEKERING
De wet van 4 april 2019 (B.S. 18 april 2019) wijzigt de
Verzekeringswet van 4 april 2014. Zij voert een “recht om te
worden vergeten” in voor personen die lijden of hebben geleden
aan kanker of andere ziekten, waaronder chronische ziekten, die
vaak problemen hebben met het sluiten van een hypothecaire
lening om een huis te kopen of te bouwen.
Dit “recht om te worden vergeten” is vergelijkbaar met wat er
bestaat in de Franse regelgeving (het AERAS-Verdrag. Naast het
“recht om vergeten te worden” wordt ook een referentierooster
gebruikt . Dit referentierooster somt een lijst van kanker- en
chronische aandoeningen op die de kandidaat-verzekerde
weliswaar moet melden aan zijn verzekeringsonderneming, maar
die volgens bepaalde nadere regels na een bepaalde termijn
verzekerd kunnen worden, en dit al dan niet aan een vastgestelde
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bijpremie. Het is ook de bedoeling om de toegang tot het
Opvolgingsbureau (die de geschillen zal beslechten betreffende
de toepassing van de bepalingen inzake het recht om vergeten te
worden) en het Compensatiefonds te vergemakkelijken
De wet treedt in werking op de eerste dag van de tiende maand
na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (d.w.z. 1
februari 2020) en is van toepassing op nieuwe contracten die
vanaf die datum worden gesloten.

7. WIJZIGINGEN AAN DE SOLVABILITEIT II-WET
Ten slotte wordt de wet van 13 maart 2016 door de wet houdende
diverse economische bepalingen (wet van 2 mei 2019, B.S. 22
mei 2019) op verschillende punten gewijzigd:
• bepaalde procedurele aspecten met betrekking tot portefeuilleoverdrachten worden verduidelijkt om beter tegemoet te
komen aan de vereisten van artikel 39 van de Solvabiliteit
II-richtlijn;
• de Nationale Bank van België heeft de mogelijkheid om via
twee bindende maatregelen in te grijpen wanneer de massale
afkoop van verzekeringsovereenkomsten de financiële situatie
van de verzekeringsonderneming ernstig in het gevaar brengt;
• de mogelijkheid voor de Nationale Bank van België, wanneer
zij de overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten gelast, ook de overdracht kan

opleggen van de herverzekeringsovereenkomsten die deze
overeenkomsten dekken;
• het verschil intrekken tussen (i) herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een derde land ressorteren
waarvan de solvabiliteitsregeling als gelijkwaardig met het
Solvency II systeem wordt beschouwd (herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een “gelijkwaardig derde
land” ressorteren) en (ii) herverzekeringsondernemingen die
onder het recht van een derde land ressorteren waarvan de
solvabiliteitsregeling in het licht van de voormelde bepalingen
niet als gelijkwaardig wordt beschouwd (herverzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van een “niet-gelijkwaardig derde land”). Wat de toegang tot de Belgische
markt betreft, wordt er niet langer een onderscheid gemaakt
tussen gelijkwaardige en niet-gelijkwaardige derde landen.
De herverzekeringsondernemingen van deze landen mogen
dus in België activiteiten uitoefenen via een bijkantoor of in
het kader van het vrij verrichten van diensten zonder over een
vergunning te moeten beschikken en zonder vooraf kennis te
moeten geven van hun voornemen om er werkzaam te zijn.
Die ondernemingen worden dus gelijkgesteld met herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere
lidstaat ressorteren.
Sandra Lodewijckx, Partner Lydian
en Anne Catteau, Counsel Lydian.

UITZONDERLIJK HR-AANBOD:
NEEM DEEL AAN EEN GRATIS OPLEIDING!
Dankzij onze partnership met BZB-Fedafin kan u als lid
gratis deelnemen aan deze twee opleidingen:
·

Feedback ? Gelukkig bestaat er ook nog feedforwardcultuur!
10 september, 09u00 – 17u00, De Vesten Laakdal

·

Competentiematrix als basis voor een retentiemanagement
19 september, 09u00 – 17u00, Holiday Inn Expo Gent

Simply Select heeft een passie voor mens
& organisatie en is met zijn jarenlange HRexpertise een gevestigde toegevoegde waarde
in de bank- en verzekeringswereld.
Doe het vandaag nog:
schrijf u in op www.edfin.be
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BZB-Fedafin

verwelkomt
Franstalige

ING-agenten

BEFIF, DE FRANSTALIGE VRIENDENKRING VAN DE ING-AGENTEN,
SLOOT COLLECTIEF AAN BIJ BZB-FEDAFIN.
WELKOM, EN BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN!

RECHTSBIJSTAND

Rechtsbijstandverzekering

fiscaal

Om justitie toegankelijk te houden voor iedereen, kondigde minister van justitie Koen Geens een
hervorming van de rechtsbijstandsverzekeringen aan.
Het wetsvoorstel werd op 4 april goedgekeurd in het parlement.

HISTORIEK
Bedoeling van de wet is om mensen te helpen om zich beter
te beschermen tegen juridische geschillen. Het gaat daarbij
vooral om de groep van personen die te veel verdienen om een
beroep te kunnen doen op een pro deo advocaat, maar die net
iets te weinig bestaansmiddelen hebben om de kosten van een
gerechtelijke procedure te dragen.
Door een belastingvermindering van 40% toe te kennen op
premies van een verzekering rechtsbijstand tot een maximum
van € 310 per belastingjaar, probeert men hieraan tegemoet te
komen. De maximale belastingvermindering zal in de praktijk
€ 124 bedragen.
Aan deze belastingvermindering zijn wel enkele minimumvoorwaarden gekoppeld die cumulatief moeten vervuld worden:
• De verzekering moet individueel afgesloten worden bij een
verzekeringsonderneming die gevestigd is in de Europese
Economische Ruimte.
• Het moet gaan om een aparte verzekering rechtsbijstand.
Een waarborg rechtsbijstand afgesloten in een ander verzekeringscontract (zoals bv. bij een verzekering BA auto) komt
hiervoor niet in aanmerking.
• De maximumwaarborg van de verzekering wordt vastgesteld
op ten minste € 13.000 per geschil voor burgerlijke zaken en
ten minste € 13.500 per geschil voor strafzaken.
• De waarborg geldt voor alle gedekte geschillen in het kader
van het privéleven en het professioneel leven van een
individu. Volgende geschillen moeten verplicht opgenomen
worden in de dekking:
- Vorderingen op basis van contractuele of
extracontractuele aansprakelijkheid
- Strafrechtelijke verdediging (behalve misdaden en
gecorrectionaliseerde misdaden)
- Belangenconflict met de BA verzekeraar
- Fiscale geschillen
- Administratiefrechtelijke geschillen

- Geschillen die betrekking hebben op het arbeidscontract,
statuut van ambtenaar of gelijkaardige statuten, sociaal
statuut van zelfstandigen
- Geschillen inzake verbintenissen uit overeenkomst,
daaronder begrepen geschillen inzake in verband met
consumentenrecht en bouwgeschillen
- Geschillen in verband met erf-, schenkings- en
testamentrecht
- De eerste echtscheiding of einde van het eerste wettelijk
samenwonen
- De eerste bemiddeling in familiezaken
Voor een geschil met betrekking tot echtscheiding of wettelijk
samenwonen moet de maximumwaarborg minstens € 3.375
per verzekerde persoon bedragen en € 6.750 voor contractuele
geschillen in de bouw.

WACHTTIJD
Voor de meeste geschillen (contractuele, fiscale, arbeidsrechtelijke, erfrechtelijke geschillen, etc.) is er een wachttijd
van maximum één jaar. Voor geschillen met betrekking tot
echtscheiding mag de wachttijd niet langer zijn dan 3 jaar en
voor bouwgeschillen bedraagt de wachttijd maximum 5 jaar.
Indien men van verzekeraar verandert, telt de reeds verstreken
ononderbroken wachttijd bij de andere verzekeraar mee als men
een gelijksoortige waarborg onderschrijft.

VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT
De vrije keuze van advocaat blijft gegarandeerd. Per
rechtsprestatie wordt er door de Koning een tarief bepaald. Het
staat de advocaat vrij zich daaraan te houden of niet.
Indien de advocaat de door de Koning vastgestelde bedragen
overschrijdt, valt elke overschrijding ten laste van de cliënt.
De verzekeraar heeft de mogelijkheid dit toch voor zijn
rekening te nemen, rekening houdend met de verzekerde
maximumwaarborg.

RECHTSBIJSTAND
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binnenkort

aftrekbaar
INWERKINGTREDING
De wet treedt in werking vanaf 1 september 2019. De belastingvermindering is echter slechts van toepassing vanaf aanslagjaar
2020 op premies die betaald werden na de datum van
inwerkingtreding. De verzekeringsondernemingen zullen jaarlijks
een attest moeten afleveren aan de verzekeringnemer dat de
verzekering voldoet aan de minimumvoorwaarden.
Zoals parlementslid Griet Smaers het goed omschreef tijdens
de inleidende uiteenzettingen, wordt het dus een evenwichtsoefening tussen inspanningen van drie actoren: de overheid die een
fiscaal regime voorziet, de verzekeraars die een product moeten
ontwerpen dat voldoet aan de minimumvereisten om van dit
fiscaal regime te kunnen genieten en de advocatuur die zich
ertoe kan verbinden de door de Koning vastgelegde bedragen
per prestatie na te leven.

Euromex is bijzonder enthousiast over dit initiatief. Deze
wetgevende stimulans zorgt ervoor dat de rechtsbijstandsverzekering de belangstelling krijgt die ze verdient. Mensen worden
gewezen op de meerwaarde van de rechtsbijstandsverzekering.
Het zorgt ervoor dat een rechtsbijstandsverzekering als een
basisverzekering voor een gezin wordt beschouwd en niet langer
als iets bijkomend.
Wij zetten met onze maatschappij maximaal in op deze
opportuniteit en lanceren ons product ‘Privéleven met Fiscaal
Voordeel’. Dit product voldoet volledig aan de voorwaarden en
waarborgen die de wet voorop stelt. Denk maar aan het burgerlijk
verhaalsrecht, het strafrecht, het contractenrecht, het bouwrecht
en het echtscheidingsrecht.
Daarnaast wordt de polis aangevuld met onze kenmerkende
extra waarborgen, zoals ‘U en Euromex’ en het uitbetalen van
voorschotten.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE MAKELAAR?
Hoe staan de rechtsbijstandsverzekeraars tegenover deze
nieuwe wet? En wat betekent dit voor de makelaars waarmee ze
samenwerken? DAS, Euromex en Arag geven elk hun antwoord
op deze vragen.

EUROMEX

Erik Vanpoucke, CEO Euromex

Voor Euromex was het cruciaal om geen vrijstelling op te nemen,
hoewel de wet dit toelaat. Immers, een vrijstelling komt neer op
het afnemen van het fiscaal voordeel van verzekerden die schade
hebben voor de komende twee jaar. Dit kan volgens ons niet de
bedoeling zijn.
Euromex houdt het graag eenvoudig. Zo hanteren wij slechts
twee waarborggrenzen, namelijk 7.000 en 14.000 euro. De
wachttijden behouden wij conform de wet, met één belangrijke
aanpassing. De wachttijd voor bouwgeschillen hebben we
verlaagd naar 36 in plaats van 60 maanden en dus gelijkgesteld
met de wachttijd voor echtscheiding. Daarnaast is voor deze
polis de nomenclatuur met betrekking tot de opdrachten voor
advocaten van toepassing. Advocaten zullen bij het aannemen
van een zaak moeten meedelen of ze de vooropgezette erelonen,
de nomenclatuur, zullen respecteren of niet. Minister Geens
riep deze nomenclatuur in het leven om transparantie naar de
verzekerden toe te scheppen, een beleidsmaatregel die wij ten
volle willen ondersteunen.
Wij peilden vorig jaar naar de verwachtingen van de makelaars
met betrekking tot het product ‘Geens’. Mede op basis van hun
input hebben we de premie bepaald op 420 euro en op 310 euro
voor alleenwonenden zonder minderjarige kinderen. Achteraf
krijgt de verzekerde 124 euro terug van de fiscus.
Wij geloven erin dat deze wetgevende maatregel en de nieuwe
lancering van ons product ‘Privéleven met Fiscaal Voordeel’
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de positie van de professionele makelaar en van Euromex zal
versterken. Euromex wil er alles aan doen om iedere goede
huisvader er van te overtuigen dat hij best het advies van de
minister en van zijn makelaar volgt en kiest voor een fiscaal
voordelige rechtsbijstands-verzekering. Als gespecialiseerde
rechtsbijstandsverzekering is het ons doel om de relatie tussen
de makelaar en zijn klant te versterken. Wij zijn er zeker van dat
ons nieuw product Privéleven met Fiscaal Voordeel hiertoe zal
bijdragen.

ARAG

overtuigd dat deze wet via de zichtbare fiscale incentive van €
124 zal bijdragen tot een grotere bewustwording dat de rechtsbijstandsverzekering een belangrijke en centrale plaats heeft in de
verzekeringsportefeuille van de particuliere klant.
We moeten op vandaag jammer genoeg nog te vaak vaststellen
dat de rechtsbijstand – met uitzondering van de rechtsbijstand
auto misschien – nog te weinig bekend is bij het grote publiek.
De rechtsbijstand is vaak inbegrepen in een andere polis en de
klant is er zich dan vaak niet bewust van en maakt er te weinig
gebruik van.
En onbekend is onbemind. ARAG wenst op te komen voor de
rechten van elk individu, ongeacht zijn financiële kracht. Als
rechtsbijstandsverzekeraar neemt ARAG uiteraard alle kosten
ten laste die verbonden zijn aan een juridische procedure
(kosten van experten, advocaten, rechtsplegingsvergoeding,
...). Als bondgenoot gaat ARAG een stap verder. Naast het
vergoeden van de kosten staan we onze klanten vooral bij met
raad en daad en begeleiding zodat we de klant echt kunnen
ontzorgen. We doen dit al in de preventiefase om een juridisch
conflict te vermijden. Dat doen we onder andere via de Legal
Helpline waar elke ARAG-klant, ongeacht de polis die hij/zij heeft
onderschreven terecht kan met al zijn vragen. Komt het toch tot
een juridisch geschil dan heeft de klant toegang tot een team
van ervaren juristen dat in de eerste plaats het geschil minnelijk
zal trachten op te lossen in het belang van onze verzekerden.
In 80% van de gevallen slagen we erin om het probleem buiten
de rechtbank op te lossen. Het feit dat onze juristen minstens 5
jaar ervaring hebben als advocaat aan een balie draagt bij tot dit
succes. Dit aspect is vaak onbekend bij de burger.

Wat betekent dit voor de makelaars die met u
samenwerken?
Makelaars die samenwerken met ARAG hebben in het belang
van de klant bewust de keuze gemaakt voor een onafhankelijke
rechtsbijstand. En terecht!
Toch zullen ook deze verzekeringsmakelaars vanuit hun ervaring
kunnen bevestigen dat een klant hiervoor overtuigd moet worden
en niet zomaar spontaan binnenstapt met de vraag om een polis
rechtsbijstand af te sluiten. Tenzij misschien wanneer het al te
laat is.

Mireille Urlus, CEO ARAG

Ziet u deze nieuwe wet als een opportuniteit?
Ik beschouw deze wet als een opportuniteit op 2 domeinen. In
de eerste plaats ben ik enthousiast over het feit dat deze wet het
recht toegankelijk wenst te maken voor een groter aantal mensen
en dit via een zeer uitgebreide dekking. Zelfs de meest frequente
juridische geschillen zoals echtscheiding en bouwgeschillen
zijn opgenomen in de polis. In de tweede plaats ben ik ervan

Door de zichtbare fiscale aftrekbaarheid, wordt de rechtsbijstandsverzekering in de kijker gezet bij de consument. Enerzijds
ondersteunt het de verzekeringsmakelaars in een gesprek over
fiscale optimalisatie én zal dit de behoefte voor het indekken
van juridische risico’s beter zichtbaar maken. Anderzijds
sensibiliseert het de consument om de weg te vinden naar de
rechtsbijstandsverzekering en dus niet automatisch voor een
rechtsbijstand met beperkte waarborgen te kiezen. De ‘wet
Geens’ is nu eenmaal gemaakt om het recht én de buitengerechtelijke procedures toegankelijker te maken voor meer mensen.
Uiteraard kan de makelaar rekenen op de ondersteuning van
ARAG om deze evolutie kenbaar te maken aan zijn klanten.
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geplafonneerde prestaties. Wij hopen dus dat zoveel mogelijk
advocaten de barema’s zullen respecteren, zodat we zeer
brede dekkingen aan een aantrekkelijke premie kunnen blijven
aanbieden.

Wat betekent dit voor de makelaars die met u
samenwerken?
Een nieuwe markt gaat open. D.A.S. lanceert twee nieuwe
producten en zal klanten de keuze laten tussen 4 polissen.
Naast de bestaande polis Privé-leven en de Consumentenpolis
biedt D.A.S. nu ook 2 fiscaalvriendelijke polissen aan: de
Consumentenpolis BeneFisc (229 EUR) en de Conflictenpolis
BeneFisc (479 EUR). Al die polissen kunnen uiteraard
gecombineerd worden met de Rechtsbijstand Voertuigen.
Zo biedt D.A.S. nieuwe, extra dekkingen aan via dit label
“BeneFisc”. Alle nieuwe klanten kunnen deze polissen
onderschrijven. Daar bovenop, als marktleider, hebben wij nog
een troef. Zo’n 300 000 bestaande D.A.S.-klanten komen in
aanmerking voor een upgrade naar een fiscaalvriendelijk product.
Wij werken daarom aan een gigantisch actieplan en gaan die
klanten benaderen samen met de verzekeringsmakelaar.

Wat betekent dit voor onze partnermakelaars?
• de vroegere fiscale taksvrijstelling (Onkelinx wetgeving)
komt te vervallen en de betrokken polissen (Economische
en Conflictenpolis) worden sowieso omgevormd naar de
BeneFisc-formule.
• voor een grote groep klanten met een Consumentenpolis is de
overstap naar het BeneFisc-product bijzonder voordelig.
Zij krijgen een pak extra waarborgen en finaal kost het hen niets
meer dankzij het fiscaal voordeel. Waarom zouden zij dus niet
overstappen? Deze klanten beslissen uiteraard vrij.
Geert Dehouck, Commercieel directeur DAS

Ziet u deze nieuwe wet als een opportuniteit?
D.A.S. neemt al meer dan 90 jaar de rol op zich om het recht
voor iedereen toegankelijk te maken met zeer ruime dekkingen.
D.A.S. behandelt jaarlijks 53 000 nieuwe schadedossiers
en slaagt erin 75 % zelf minnelijk op te lossen. 10% van de
bevolking heeft vandaag een uitgebreide rechtsbijstand. Het is
een opportuniteit om al die klanten up te graden naar dit fiscaal
interessant product en er is dan ook nog braakliggend terrein
voor het goed verzekeren van nieuwe klanten. (Jonge) gezinnen
die nog weinig geschillen meemaakten, kunnen deze regelgeving
benutten om goed, uitgebreider of beter verzekerd te zijn voor
rechtsbijstand terwijl ze fiscaal een graantje meepikken. Op deze
kans kan elke verzekeringsmakelaar nu gemakkelijk inspelen om
zaken te doen.
Het KB van 22/04/2019 voert de baremisering van de erelonen
in. Het is dus ook een opportuniteit om richting advocaten
de excessen in ereloonberekeningen te beperken dankzij

Bij deze omschakeling naar fiscaal voordelige BeneFiscproducten heeft de makelaar een belangrijke taak binnen
zijn advies- en informatieplicht. Ondertussen kregen wij van
makelaars massale bevestiging hieraan mee te werken. Zij
ondersteunen dit project en dat is slim want het genereert
nieuwe business en commissie-inkomsten.
D.A.S. zal deze actie voor de makelaar volledig faciliteren. Zo
beperken wij de administratie tot een minimum en voorzien wij
een eenvoudige online-registratie met advies en om contracten
om te vormen. De verzekeringsmakelaar speelt altijd een
cruciale rol. Dat is echt een innovatief, nooit gezien project in de
rechtsbijstand. Ons motto wordt bevestigd: “D.A.S. is de pionier
in rechtsbijstand”!
Vanaf 01/09/2019 krijgen de betrokken klanten hun bijvoegsel
met de afrekening die zij voor het inkomstenjaar 2019 in rekening
kunnen brengen. De makelaar krijgt zijn vergoeding op de totale
premie, de klant krijgt tot 124 EUR fiscaal voordeel. Dankzij dit
project kan de makelaar zijn rol nogmaals dik in de verf zetten.
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De nieuwe

vennootschapswet
voor bvba’s

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking.
Die nieuwe wet luidt voor ondernemers een nieuw tijdperk in. Voor kmo-ondernemers wordt de
besloten vennootschap (bv) dé vennootschapsvorm bij uitstek. Meer dan ooit krijg je als ondernemer
de mogelijkheid om de statuten van je (familie)bedrijf aan te passen aan jouw wensen. Daarom
sloegen UNIZO en Notaris.be de handen in elkaar om de gevolgen toe te lichten voor al wie werkt of
wil werken met een bvba, of toekomstige bv. In een Snelwijzer geven ze een handig overzicht van alle
vennootschapsvormen die overblijven na de wetswijziging.

EEN BV, WAT IS DAT PRECIES?
Een bv is een rechtspersoon met een eigen vermogen dat is
afgescheiden van het privévermogen van de aandeelhouders.
Het is de nieuwe naam voor de vroegere bvba (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). In een bv is de
aansprakelijkheid van de aandeelhouder beperkt tot zijn eigen
inbreng. Eventuele schuldeisers van het bedrijf kunnen geen
beslag leggen op het privévermogen van de aandeelhouder. Gaat
de onderneming over de kop, dan kan de aandeelhouder alleen
verliezen wat hij in de bv heeft geïnvesteerd. Zijn privévermogen
blijft buiten schot. Dat is althans het uitgangspunt.

HOE KAN JE EEN BV OPRICHTEN?
• Je kunt een bv alleen of samen met andere personen oprichten.
Ook een bedrijf, zoals een nv, kan oprichter zijn van een bv.
• In tegenstelling tot de huidige bvba, moet je geen
minimumkapitaal meer storten. Tot nu toe moest de oprichter
van een bvba 18.550 euro aan zijn bedrijf beloven, waarvan hij
minstens 6.200 euro effectief moest storten. In een bv vervalt
deze verplichting. De oprichter moet niet noodzakelijk geld of
goederen zoals een laptop inbrengen. Je kunt een bv oprichten
en alleen een idee of knowhow inbrengen. Wel moet er altijd
een inbreng zijn, anders krijg je geen aandelen in je bv.
• Geen verplicht minimumkapitaal betekent evenwel niet dat je
als oprichter van een bv een ‘free lunch’ krijgt. Je moet erop

toezien dat je bv over voldoende middelen beschikt om haar
doel te realiseren. Je moet een financieel plan opstellen waarin
je uitlegt hoe je denkt je doel te verwezenlijken. Je moet een
schatting maken van de inkomsten en de uitgaven van je bedrijf
voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting.
Verder moet je goed nadenken over de vraag hoe je de
investeringen en de uitgaven de eerste twee jaar zult betalen.
Want als je niet genoeg middelen voorziet om die eerste twee
jaar financieel te overbruggen, riskeer je bij een faillissement,
binnen de drie jaar na de oprichting, toch persoonlijk op te
draaien voor de schulden van je bv!
• Om een bv op te richten is een akte voor de notaris vereist. Die
kijkt na of aan alle voorwaarden is voldaan. Hij legt de statuten
van het bedrijf vast in de oprichtingsakte. Verder zorgt hij voor
de neerlegging van de statuten bij de ondernemingsrechtbank
en voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN BV?
1. Een belangrijk voordeel van de bv is dat je privévermogen
in principe is beschermd tegenover de aanspraken van de
schuldeisers van je bedrijf.
2. De winsten in je bv zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, niet aan de hogere tarieven in de
personenbelasting. Om die winsten over te hevelen naar je
privévermogen, moet je natuurlijk wel een dividend of een
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deel van je reserves uitkeren. Maar je kunt dit op een fiscaal
voordelige manier regelen.
3. Zoals hierboven al gemeld, moet je geen minimumkapitaal
volstorten.
4. Je krijgt meer mogelijkheden om de statuten af te stemmen
op je specifieke wensen. Dit kan bijvoorbeeld interessant
zijn bij de overdracht van je bedrijf aan je kinderen. Zo kan
je afstappen van het principe “één aandeel, één stem”.
Je kunt aandelen zonder stemrechten voorzien, aandelen
met een meervoudig stemrecht of bepaalde voorwaarden
aan de stemrechten koppelen. Zo wordt het mogelijk om
de meerderheid van de aandelen al over te dragen naar de
volgende generatie en toch de zeggenschap over je bedrijf
te behouden. Hetzelfde geldt voor de winsten. Ook op dat
vlak kan je verschillende soorten aandelen creëren: effecten
die geen recht geven op een dividenduitkering en aandelen
die daar wel recht op geven. Ook kan je de toetreding en de
uittreding van aandeelhouders veel soepeler regelen dan nu
het geval is in de bvba.

WAAR MOET JE NOG OP LETTEN?
1. De oprichtersaansprakelijkheid blijft onverkort gelden. Je bv
zal van bij de oprichting over voldoende financiële middelen
moeten beschikken om de rekeningen te betalen. Is dat niet
het geval, dan komt je persoonlijke aansprakelijkheid toch in
het gedrang.
2. Het is voortaan niet meer mogelijk om een kapitaalvermindering door te voeren zonder de statuten te wijzigen. Wat je
in je bedrijf hebt ingebracht, kan je alleen recupereren via een
uitkering van de winsten of van de reserves.
3. Als je winsten of reserves wil uitkeren, moeten de volgende
twee voorwaarden vervuld zijn.
• In de eerste plaats mag deze uitkering de solvabiliteit van
je bv niet in het gedrang brengen. Er mag geen uitkering
gebeuren als de balans van de bv verlieslatend is of als de
balans, door de uitkering, verlieslatend wordt.
• Ten tweede moet de bestuurder nagaan of de
vennootschap in staat is om de opeisbare schulden te
voldoen gedurende een periode van minstens 12 maanden,
te rekenen vanaf de uitkering.
4. Als deze dubbele voorwaarde niet wordt nageleefd, is de
bestuurder aansprakelijk en moeten de aandeelhouders de
uitkeringen terugbetalen.
5. De statuten kunnen het ondernemingsrisico onregelmatig
verdelen onder de aandeelhouders. De oprichtingsakte
van een bv kan de verhouding tussen de inbreng van een
aandeelhouder loskoppelen van zijn aandeel in de winst
of het verlies van de vennootschap. Concreet: het is niet
omdat je 70 procent van de aandelen in een bv bezit, dat
je automatisch recht hebt op 70 procent van de winst. En
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omgekeerd: het is niet omdat je maar voor 10 procent in het
kapitaal van een bv participeert, dat je maar voor 10 procent
kunt opdraaien voor de verliezen van het bedrijf.

WAT GEDAAN ALS JE NU EEN VENNOOTSCHAP
HEBT?
De nieuwe regels treden in werking op 1 mei 2019.
Vennootschappen die vanaf dan worden opgericht, moeten de
nieuwe regels naleven. Maar wat als je al een vennootschap
hebt?
A. Je hebt een bvba
Dan moet je de statuten van je huidige bvba vóór 31 december
2023 aan het nieuwe WVV aanpassen. Respecteer je die deadline
niet, dan ben je als bestuurder aansprakelijk voor de schade die
daaruit voortvloeit.
Toch een belangrijke kanttekening: de belangrijkste regels van de
bv worden al vanaf 1 januari 2020 automatisch van toepassing op
je bvba, ook als je de statuten voordien nog niet kon aanpassen.
Al vanaf 1 januari 2020 wordt de afkorting bvba automatisch
gelezen als bv. Vanaf dan wordt het volstort kapitaal automatisch
als een reserve beschouwd. De aandeelhouders kunnen er maar
over beschikken als ze een statutenwijziging doorvoeren. Alleen
voor de minder belangrijke aspecten kunnen de huidige statuten
van je bvba nog afwijken van de nieuwe regels.
B. Je hebt een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (cvba)
De cvba verdwijnt en wordt omgedoopt tot een cv.
Deze vennootschapsvorm wordt voorbehouden voor
vennootschappen die een coöperatief doel nastreven. Heb je
nu een cvba zonder coöperatief doel, dan moet je deze cvba
omzetten naar een bv en de overgangsmaatregelen, zoals
hierboven uiteengezet, naleven.
C. Je bent aandeelhouder van een vennootschapsvorm die
verdwijnt, zoals commanditaire vennootschap op aandelen
(Comm.VA)
In dat geval moet je je bestaande vennootschap vanaf 1 mei 2019
omzetten naar één van de nieuwe vennootschapsvormen zoals
een maatschap (al dan niet met rechtspersoonlijkheid), een bv,
een cv of een nv.
Doe je dat niet tegen uiterlijk 1 januari 2024, dan wordt de
huidige vennootschap automatisch omgezet naar één van de
voormelde en nog resterende vennootschapsvormen.
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krediet, leasing en renting.
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OVERZICHT EN EIGENSCHAPPEN VENNOOTSCHAPSVORMEN NIEUWE VENNOOTSCHAPSWET

VOF

CommV

CV

BV

NV

Akte

Aantal
oprichters

Authentiek of
onderhands

Minstens 2
vennoten

Geen ingebrachte Geen 1 of meer stemmen
Op naam en niet
overdraagbaar tenzij goederen = onveri.f.v. statuten
andere overheenkomst deeld vermogen

Autentiek of
onderhands

Minstens 2
vennoten

Geen ingebrachte Geen 1 of meer stemmen
Op naam en niet
overdraagbaar tenzij goederen = onveri.f.v. statuten
andere overheenkomst deeld vermogen

Autentiek

Minstens 3
aandeelhouders

Aandelen

Kapitaalsvereiste

Stemrecht aandeelhouders

Financieel plan

Aanprakelijkheid
vennoot

Uitkeringen

Bestuur

Niet vereist

Onbeperkt en
hoofdelijk

Vrij

Eén of meer
zaakvoerders

Niet vereist

Onbeperkt en
hoofdelijk

Vrij

Eén of meer
zaakvoerders
Stille vennoot:
geen
bestuursdaden

Niet vrij overdraagbaar, minstens '1
aandeel met 1 stem'

Verplichte gelijkheid
Geen
aandelen afgeschaft
Wel: vereiste
Vrijheid omvang rechten
van voldoende
i.f.v. inbreng
aanvangsvermogen

Minimuminhoud
wettelijk
vastgelegd

Beperkt
tot inbreng
aandeelhouder

Vervangen
door
balans- en
liquiditeitstest

Eén of meer
bestuurders

Autentiek

Minstens 1 Mogelijkheid van vrije
aandeelhouder overdraagbaarheid

Verplichte gelijkheid
Geen
aandelen afgeschaft
Wel: vereiste
Vrijheid omvang rechten
van voldoende
i.f.v. inbreng
aanvangsvermogen

Minimuminhoud
wettelijk
vastgelegd

Beperkt
tot inbreng
aandeelhouder

Vervangen
door
balans- en
liquiditeitstest

Eén of meer
bestuurders

Autentiek

Minstens 1
aandeelhouder

Meervoudig stemrecht
mogelijk

Minimuminhoud
wettelijk
vastgelegd

Beperkt
tot inbreng
aandeelhouder

Huidige
regeling blijft

Eén of meer
bestuurders
3 bestuursformats

Vrij overdraagbaar,
minstens '1 aandeel
met 1 stem'

minimum € 61.500

Bron: UNIZO (18 maart 2019). De nieuwe vennootschapswet. Wat betekent die als je een bvba hebt? UNIZO Snelwijzer.
www.unizo.be/vennootschappen

Nieuwe gedragscode

inducements

De wet van 6 december 2018 tot omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht verplicht de sector om binnen de 6 maanden na
de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (18 december 2018) in onderling overleg een gedragscode inzake inducements
op te stellen. De wet bepaalt dat de Koning, na raadpleging van de FSMA, de datum van inwerkingtreding van de gedragscode
bepaalt en deze bij koninklijk besluit bindend maakt.
Assuralia, UPCA, Feprabel, FVF en BZB-Fedafin hebben een gedragscode inzake non-monetary inducements opgesteld en
voorgelegd aan de FSMA. De beroepsverenigingen hebben daarbij rekening gehouden met de veranderende maatschappelijke
context en met de bezorgdheden van de toezichthouder.
Op het moment van dit schrijven was nog niet duidelijk of de gedragscode bij Koninklijk Besluit bindend zou worden gemaakt.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Investeren met uw

vennootschap:

5 redenen om dat

nog vóór

2020 te doen

Voor vennootschappen die hun boekjaar 2019 fiscaal willen optimaliseren, luidt de boodschap:
investeer, en dat vóór 1 januari 2020.
Tot dan kunt u namelijk nog profiteren van enkele onmiskenbare fiscale voordelen.

Er zijn 5 manieren om aan fiscale
optimalisatie te doen (lees: uw belastbare
winst te verlagen):

1. DE INVESTERINGSAFTREK VAN
20%
Kleine vennootschappen die nog in
2019 investeren in materiële (gebouwen,
machines …) of immateriële vaste
activa (octrooien, patenten …), genieten
een investeringsaftrek van maar liefst
20%. Dit houdt in dat u – naast de
afschrijvingen – ook 20% van de
investeringssom mag aftrekken van
uw belastbare winst. Is uw winst
ontoereikend, dan mag u het niet-benutte
deel van de aftrek overdragen naar het
volgende boekjaar.
Vanaf 1 januari 2020 wordt de
investeringsaftrek naar slechts 8%
teruggebracht. De specifieke investeringsaftrek, voor onder meer digitale en
energiebesparende investeringen, blijft
onveranderd.

2. DEGRESSIEVE AFSCHRIJVINGEN
In 2019 mag u nog degressief
afschrijven: afschrijven tegen het
dubbele afschrijvingspercentage van de
‘lineaire afschrijving’. Het degressieve

afschrijvingspercentage is wel altijd
beperkt tot 40% van de investeringssom.
Hoe meer u afschrijft, hoe lager uw
belastbare winst en dus ook uw vennootschapsbelasting. Voor investeringen
vanaf 1 januari 2020 worden lineaire
afschrijvingen de norm.

3. AFSCHRIJVEN VOOR ÉÉN
VOLLEDIG JAAR
Als kleine vennootschap hebt u
momenteel nog de keuze: of u schrijft
een investering in het eerste jaar ‘pro
rata temporis’ af, of u schrijft ze meteen
voor één volledig jaar af (ook al vond
de aankoop bijvoorbeeld pas plaats op
31 december 2019). Voor investeringen
vanaf 1 januari 2020 valt die keuze weg en
bent u verplicht om – net zoals de grote
vennootschappen – investeringen ‘pro
rata’ af te schrijven.
Wat is ‘pro rata’ afschrijven?
Dit betekent dat uw afschrijvingsbedrag
bepaald wordt door de resterende duur
van uw boekjaar. Een voorbeeld: uw
vennootschap voert een boekhouding per
kalenderjaar en schaft op 15 december
2020 een machine aan van 10.000 euro,
die u over 5 jaar afschrijft. In 2020 mag
u géén 2.000 euro (10.000/5) meer

afschrijven, wel slechts 87 euro (16/365 x
2000). Uw boekjaar 2020 telt immers nog
maar 16 dagen.

4. BELASTINGBESPARING VAN 4,58%
De winst van uw vennootschap wordt
vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan
een boekjaar dat ten vroegste start
op 1 januari 2020) belast aan 25%,
in plaats van het huidige 29,58%. De
standaard vennootschapsbelasting daalt
zo met 4,58%. Tegelijk betekent dit dat
afschrijvingen nu, in het boekjaar 2019,
interessanter zijn dan in het boekjaar
2020. Het verlaagde vennootschapsbelastingtarief daalt in boekjaar 2020 slechts
miniem: van 20,40% naar 20%.

5. BIJKOMENDE AANKOOPKOSTEN
Bij een investering komen vaak extra
aankoopkosten kijken. Denk aan registratierechten, notariskosten, enzovoort. In
2019 mag uw vennootschap deze kosten:
• als één kostenpost aftrekken van uw
totale kosten,
• afschrijven volgens hetzelfde afschrijvingsritme van uw investering,
• afschrijven volgens een afschrijvingsritme dat u kiest.
• Vanaf 1 januari 2020 is die laatste optie
niet langer mogelijk.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Momentum | 37

Round-up met een cijfervoorbeeld
Stel: uw vennootschap schaft een machine van 10.000 euro aan, die u over 5 jaar wilt afschrijven. Dan staat u voor deze 3 opties.
Optie 1: u doet de investering vóór 1 januari 2020, en schrijft ‘lineair’ af.
Lineair afschrijven

Boekwaarde

Jaarlijkse
belastingbesparing

Belastingsbesparing
afschrijvingen

Belastingsbesparing
investeringsaftrek

2019

€ 2.000

€ 8.000

€ 591,6 (29,58%)

investeringsaftrek

2020

€ 2.000

€ 6.000

€ 500 (25%)

€ 2.000 (20%)

2021

€ 2.000

€ 4.000

€ 500 (25%)

2022

€ 2.000

€ 2.000

€ 500 (25%)

belastingsbesparing

2023

€ 2.000

€0

€ 500 (25%)

€ 591,60 (29,58%)

↓

€ 2.591,60

Uw voordeel: € 3.183,20

Optie 2: u doet de investering vóór 1 januari 2020, en schrijft ‘degressief’ af.
Degressief
afschrijven

Boekwaarde

Jaarlijkse
belastingbesparing

Belastingsbesparing
afschrijvingen

Belastingsbesparing
investeringsaftrek

2019

€ 4.000

€ 6.000

€ 1.183 (29,58%)

investeringsaftrek

2020

€ 2.400

€ 3.600

€ 600 (25%)

€ 2.000 (20%)

2021

€ 2.000

€ 1.600

€ 500 (25%)

2022

€ 1.600

€0

€ 400 (25%)

belastingsbesparing

2023

€0

€0

€0

€ 591,60 (29,58%)

↓

€ 2.683

Uw voordeel: € 3.274,60

Optie 3: u doet de investering na 31 december 2019 (en moet ‘lineair’ afschrijven).
Verplicht lineair
afschrijven

Jaarlijkse
belastingbesparing

Belastingsbesparing
afschrijvingen

Belastingsbesparing
investeringsaftrek

2020

€ 2.000

€ 500 (25%)

investeringsaftrek

2021

€ 2.000

€ 500 (25%)

€ 800 (8%)

2022

€ 2.000

€ 500 (25%)

2023

€ 2.000

€ 500 (25%)

belastingsbesparing

2024

€ 2.000

€ 500 (25%)

€ 200 (25%)

↓

€ 2.500

Uw voordeel: € 2.700
G. Henin
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be

Uw partner voor professioneel
vermogensbeheer op maat

Onze passieve gebalanceerde oplossing behaalde
een gecumuleerd rendement van
28% 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 20/05/2014 tot en met 20/05/2019.
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.

CYBERSECURITY
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Bescherm uzelf

beter tegen

cybercriminelen
U hebt het voorbije jaar ongetwijfeld wel eens iets gehoord over cyberaanvallen en cybercriminaliteit.
Cybercriminaliteit is niet alleen een probleem voor grote ondernemingen, maar steeds vaker ook voor
zelfstandigen en kmo’s. En dat terwijl zij veel minder beschermd zijn. Wanneer u het slachtoffer word
van cybercriminaliteit, kan dit nochtans erg belangrijke kosten voor u met zich meebrengen. Ook in het
kader van de gegevensbescherming (GDPR) speelt cyberveiligheid een belangrijke rol.

U kan door een aantal eenvoudige
handelingen uw cyberbescherming
al gevoelig verhogen. Als uw
beroepsvereniging willen we u daarmee
op weg helpen. Daarom stellen we u twee
concrete, eenvoudige instrumenten voor: de
KMO Cyber Security scan en kit:
• De scan leert u hoe het met uw
cyberbescherming gesteld is en wat u kan
doen om die te verbeteren. Het is een
korte, online vragenlijst die u op basis van
uw antwoorden een praktisch en op uw
situatie afgestemd advies geeft. Doe de
scan hier: www.cybersecuritycoalition.be/
nl/kmo-security-scan
• De kit biedt u een aantal handige
Zich bewust zijn van cyberrisico’s is een eerste stap maar zich beschermen vergt
hulpmiddelen om uw personeel
daadwerkelijke actie. Begin alvast met deze twee eenvoudige instrumenten om uw
en uw klanten te informeren en te
veiligheid te verhogen!
sensibiliseren. De kit bevat daartoe voor
vier verschillende thema's (phishing,
paswoorden, social engineering en GDPR)
telkens een affiche, een e-mail en een
LEDENVOORDEEL
presentatie. Bekijk de kit hier:
Leden van BZB-Fedafin kunnen een cyberpolis afsluiten bij AIG tegen gunstige
www.cybersecuritycoalition.be/nl/
tarieven. Contacteer ons voor een premie-inschatting via info@bzb-fedafin.be.
resource/cyber-security-kit

“Zorg dat uw

inschrijvingsdossier
in orde is”

Onlangs publiceerde de FSMA haar jaarverslag van 2018.
Daaruit blijkt dat 211 tussenpersonen vorig jaar al dan niet tijdelijk uit het register geschrapt werden.
Naar aanleiding hiervan stelde BZB-Fedafin de toezichthouder enkele vragen.

Van hoeveel tussenpersonen werd in 2018 de inschrijving geschrapt en
waarom?
De FSMA schrapte in 2018 de inschrijving van 211 tussenpersonen. Van vier
tussenpersonen schorste de FSMA de inschrijving tijdelijk. De redenen voor de
schrappingen en schorsingen zijn de volgende:

Schrapping
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
niet in orde

81

samenwerking met ombudsdiensten
ontoereikend

1

inschrijvingsdossier niet in orde

93

geschiktheid en professionele betrouwbaarheid
niet vervuld

8

samenwerking met principaal stopgezet

13

tussenpersoon failliet

15

Totaal

211

“Vele schrappingen zijn dus te wijten
aan tekortkomingen in het inschrijvingsdossier: de inschrijvingsvoorwaarden moeten immers permanent
gerespecteerd zijn en blijven.”

Schorsing

4

4

Wordt een tussenpersoon meteen geschrapt indien de FSMA vaststelt
dat hij de inschrijvingsvoorwaarden niet naleeft?
De FSMA neemt “administratieve beslissingen” en respecteert daarbij de rechten
van verdediging. De FSMA zal daarom vaak verkiezen om eerst door dialoog met de
tussenpersoon de situatie in orde te krijgen. Maar veel hangt af van de ernst van de
tekortkoming, het gevaar voor de consument en de houding van de tussenpersoon

zelf. Daarbij streeft de FSMA naar
evenwicht en proportionaliteit in haar
besluitvorming.
Als de FSMA vaststelt dat een
tussenpersoon de inschrijvingsvoorwaarden niet naleeft en evenmin
aanstalten maakt om zich in regel te
stellen of nog, indien de situatie ernstig
is of een gevaar inhoudt voor het publiek,
dan maant de FSMA de tussenpersoon
aan om zich binnen een bepaalde
termijn in regel te stellen. Is het resultaat
van onze actie niet als verhoopt, dan
volgt een formele aanmaning: dit is
een administratieve beslissing van het
directiecomité van de FSMA. Geeft de
tussenpersoon geen tijdig gevolg aan de
aanmaning, dan volgt de beslissing tot
schrapping uit het register, wat eveneens
een administratieve beslissing is van het
directiecomité.
Een administratieve beslissing van de
FSMA is aanvechtbaar door beroep in te
stellen bij de Raad van State.
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Een schrapping is een definitieve doorhaling uit het register. Dat houdt een verbod in om de gereglementeerde activiteit uit te oefenen
en de beschermde titel van bemiddelaar te voeren. De tussenpersoon mag dan geen enkele daad van bemiddeling meer stellen, ook
geen daden van beheer van een bestaande portefeuille. Dit verbod geldt dus ook voor de prospectie van cliënteel door publiciteit, met
inbegrip van deze door middel van een website en andere sociale media.

Wat gebeurt er als een tussenpersoon uit het register geschrapt wordt?
Een schorsing houdt een tijdelijk verbod in om bemiddelingsactiviteiten uit te oefenen. Indien zou blijken dat een dergelijk tijdelijk
verbod niet wordt nageleefd, kan de FSMA de inschrijving van de betrokken tussenpersoon schrappen en/of het publiek uitdrukkelijk
waarschuwen. De schrapping houdt het absoluut verbod in om nog langer de gereglementeerde activiteit uit te oefenen. Ook kan de
FSMA beslissen om het dossier over te maken aan het parket.
Als dit verbod niet wordt nageleefd, dan kunnen er strafrechtelijke en administratieve sancties worden opgelegd. De FSMA kan ook
dwangsommen opleggen.
Van schrappingen en schorsingen wordt melding gemaakt op de website van de FSMA, zowel in de zoekrobot als in de officiële lijsten.

EVOLUTIE AANTAL TUSSENPERSONEN
Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten

Verzekeringstussenpersonen
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TIP:
Zorg steeds dat uw inschrijvingsdossier in orde is en dat u uw verplichtingen inzake beroepsaansprakelijkheid zorgvuldig naleeft!

BANKIERSEED

Bankiers

moeten weldra

eed afleggen

De Kamer keurde in april een wet goed die de bankierseed invoert in België. Waarom werd deze eed
ingevoerd, hoe zal die er precies uitzien en wie zal ze moeten afleggen? Meyrem Almaci, voorzitster van
Groen, en initiatiefneemster voor deze wet legt het uit in een interview.

Wat houdt de bankierseed precies
in? Waarom is deze in het leven
geroepen?

© Bas Bogaerts

De bankierseed kan vergeleken worden
met de eed van Hippocrates voor
artsen of de eed aan de balie voor
advocaten. Deze beroepen hebben
met elkaar gemeen dat er niet alleen
eisen worden gesteld aan wat je kent,
maar ook aan wie je bent en wat je
persoonlijke attitude en drijfveren zijn.
Het is dus een deontologische code en
als dusdanig een persoonlijke engagementsverklaring voor bankiers. Ze wordt
opgesteld door de financiële sector zelf,
en de naleving wordt gewaarborgd via
een tuchtrechtelijke regeling. Dat maakt
voor medewerkers in de banksector erg
duidelijk wat de inzet is van hun ambt.

Meyrem Almaci, voorzitster van Groen

Wie moet de eed precies moeten
afleggen en hoe? Is de eed ook
van toepassing op zelfstandige
tussenpersonen?
De eed moet worden afgelegd door
natuurlijke personen die onder de verantwoordelijkheid van kredietinstellingen
werken. De eed is niet van toepassing op
zelfstandige tussenpersonen.

BANKIERSEED

De wet is gestemd, maar moet
worden uitgevoerd bij KB.
Hoe komt dat?
Terwijl het parlementaire werk over
het wetsvoorstel tot invoering van de
bankierseed bezig was, is Febelfin zelf
met een alternatief voorstel gekomen ter
bevordering van de bedrijfscultuur in de
financiële sector: de Raad voor Goede
Praktijken in de Financiële Sector, naar
het voorbeeld van het Britse Banking
Standards Board. Bij de stemming van het
wetsvoorstel was de concrete uitwerking
hiervan nog niet duidelijk. Om deze
alternatieve piste een kans te bieden en
Febelfin zelf ook de regie te kunnen laten
opnemen van de concrete uitwerking
van de bankierseed, werd binnen de
commissie Financiën beslist om de
inwerkingtreding van de bankierseed te
laten voorafgaan door een overleg met de
financiële sector.

Hoe ziet het toezicht op de
bankierseed eruit? Wat als de eed
niet correct/tijdig wordt afgelegd?
Welke sancties zijn er?
Elke bank zal over procedures en
maatregelen moeten beschikken die
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waarborgen dat hun medewerkers de
eed afleggen. De toezichthouder kan
dus sancties opleggen indien de eed niet
correct of tijdig wordt afgelegd.

Gaat dit de Belgische banken
helpen om een beleid op lange
termijn uit te stippelen, in plaats
van het streven op korte termijn
naar snel gewin?
De bankierseed is weliswaar een specifiek
element in een groter verhaal, maar
het overschrijdt de symboliek en is als
dusdanig belangrijk. Het biedt immers
een unieke kans om naar voorbeeld van
de eed bij andere beroepsgroepen een
bron van fierheid te vormen voor wie ze
aflegt en om tegelijk ook het herstel van
vertrouwen in de sector te faciliteren voor
burgers. Elke bank zal een bedrijfscultuur
moeten bevorderen die overeenstemt
met de door de sector bepaalde
deontologische normen.
Sancties zullen zoals in Nederland
op geanonimiseerde wijze worden
bekendgemaakt, wat de mogelijkheid
biedt aan de sector om het integriteitsbeleid nog te versterken.

Welke gevolgen kan dit hebben
voor de klant?
De klant zal weten dat elke
bankmedewerker gebonden wordt
door een deontologische code, wat
zal bijdragen tot het herstel van het
vertrouwen in de banksector.

Wat is het standpunt van
BZB-Fedafin ?
BZB-Fedafin werd naar aanleiding van
de bespreking van het wetsvoorstel
dat de bankierseed wilde invoeren in
het parlement uitgenodigd voor een
hoorzitting. BZB-Fedafin verklaarde
zich te kunnen scharen achter het
idee van een eed, maar benadrukte
dat herhaling noodzakelijk is. Uit
de gedragseconomie blijkt dat een
gelofte of een eed inderdaad effect
heeft, maar dat dit effect maar van
tijdelijke aard is. Het leek ons in ieder
geval onaanvaardbaar dat agenten
een eed zouden moeten afleggen ten
aanzien van hun principaal.

EERSTE HULP

Overdracht, fusie,
nieuwe vennoot?
GEZOCHT  OVERNEMER VOOR:
• bankagentschap CKV in combinatie met een krediet- en
verzekeringsactiviteit in regio Ninove
• bank- en verzekeringskantoor in regio Kraainem
• bank- en verzekeringskantoor in regio Kortrijk
• 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
• bankportefeuille in regio Groot-Brussel

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

GEZOCHT  EEN PORTEFEUILLE/KANTOOR OM OVER TE NEMEN:
WEST-VLAANDEREN
• bankagentschap en/of verzeekeringsportefeuille in regio
Poperinge-Ieper-Vleteren
• bank- en verzekeringsportefeuille in regio Groot-Brugge
• 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

EERSTE HULP

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

Momentum | 37

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

