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

7 redenen om voor eb-lease te kiezen
Onze adviseur: uw vast aanspreekpunt
... adviseert u over de ingediende dossiers
en garandeert een snelle afhandeling.
We beperken de kosten en vergoeden competitief
Eb-lease rekent nooit schattingskosten aan.
Gespecialiseerd advies
Eb-lease staat voor 30 jaar ervaring en expertise
in kredietverlening voor zowel hypothecair krediet,
zakenkrediet, financiële leasing en renting.
We beslissen zeer snel
U krijgt zeer snel feedback over de dossiers
die u aan de eb-lease-adviseur voorlegt.
We onderzoeken elke kredietaanvraag
We behandelen elk dossier met het nodige vakmanschap.
We zetten in op efficiëntie en gebruiksgemak
We beperken de werklast voor u als makelaar en de
doorlooptijd voor uw klant tot het absolute minimum.
Respect voor uw klantenportefeuille
Uw klant is en blijft uw klant.
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Bel 09 224 74 74

,
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Momentum richt zich uitsluitend tot de

Als beroepsvereniging worden we in de vele overlegmomenten met banken en

professional in de financiële sector.

verzekeraars voortdurend geconfronteerd met de gewijzigde economische context.

De inhoud kan geenszins als een

De strategische beslissingen die worden genomen om o.a. zelfstandige kantoren te

commercieel aanbod worden beschouwd.

laten fusioneren of de druk op agenten om beleggingen of andere partnerproducten te
verkopen, worden verantwoord vanuit de noodzaak om in de gewijzigde economische

Adverteren in Momentum?

context rendabel en concurrentieel te blijven.

Neem contact op met

Langs de andere zijde blijft de explosie aan prudentiële regels voortduren. De

Annelien Liessens,

gedragsregels die de zelfstandige tussenpersonen moeten naleven, nemen steeds toe en

annelien@bzb-fedafin.be

worden steeds complexer en diepgaander.

055 30 59 89
De vele prudentiële regels staan vaak haaks op de economische realiteit. Voor banken
Momentum is een uitgave van BZB-Fedafin.

en verzekeraars is het niet rendabel, om veel gelden op vastrentende producten te laten

Verschijnt driemaandelijks.

staan. Zij moeten hun inkomsten halen uit feebusiness (de verkoop van beleggingspro-

Oplage: NL 6516, FR 3345

ducten en verzekeringsproducten waarop de bank of verzekeraar een fee ontvangt) om

Verspreiding: NL 6466, FR 3295

rendabel te blijven, wat op zich geen probleem is mits het naleven van de gedragsregels.

BZB-Fedafin
Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
0466-737-571 RPR Gent, afdeling Oudenaarde |
info@bzb-fedafin.be | www.bzb-fedafin.be

Echter hier wringt het schoentje. We krijgen steeds meer en meer signalen dat deze
commerciële strategie wordt doorgeduwd naar de agenten door extreme wijzigingen
aan te brengen aan het commissiesysteem. Het gevolg is dat indien men onvoldoende
beleggingsproducten verkoopt zelf in financiële problemen kan geraken. Hetzelfde geldt
voor het verplichten van bankagenten die verzekeringsmakelaar zijn, om zoveel mogelijk

Verantwoordelijke uitgever

verzekeringsproducten van partnermaatschappijen te verkopen. Opnieuw geen probleem

Albert Verlinden

indien de gedragsregels worden gerespecteerd, maar agenten financieel penaliseren of

Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde

dreigen met opzeggingen gaat te ver.

albert@bzb-fedafin.be
De redactie van Momentum en de

De economische context zet druk op het naleven van deze gedragsregels. De

verantwoordelijke uitgever streven naar de

toezichthouder kan niet blind zijn voor deze realiteit en zich dan beperken tot het ter

grootst mogelijke betrouwbaarheid van de

plaatse gaan controleren van individuele tussenpersonen. We vragen ook de banken en

gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter

verzekeraars te controleren in functie van hun commercieel beleid.

niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.
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WAT VERBIEDT DE NIEUWE WET B2B?
Wat marktpraktijken betreft, vult de wet van 4 april 2019 (bekend als de wet B2B)
het wetboek van Economisch Recht aan, en behandelt twee soorten gedrag in de
relaties tussen ondernemingen.
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Evaluatie sociale

In de eerste plaats worden oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen
ondernemingen, dat wil zeggen bedingen in een overeenkomst die een duidelijk
gebrek aan evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen
veroorzaken, verboden wanneer de partijen ondernemingen zijn. De wet bevat
een reeks criteria die moeten worden onderzocht om te bepalen of er al dan niet
sprake is van een dergelijk onevenwicht. Het bevat ook een lijst van bedingen
die altijd als oneerlijk worden beschouwd (zwarte lijst) en een andere lijst van
bedingen die in principe als oneerlijk worden beschouwd, tenzij het tegendeel
wordt bewezen (grijze lijst).
Deze regels zijn niet van toepassing op financiële diensten of overheidsopdrachten, tenzij een koninklijk besluit het toepassingsgebied ervan uitbreidt tot
deze specifieke gebieden.
Ten tweede wordt in de wet nader ingegaan op de gedragingen die oneerlijke
praktijken tussen ondernemingen vormen, waarbij agressieve en misleidende
praktijken nauwkeuriger worden gedefinieerd (zie Momentum, december 2019,
blz. 18-19).
Om deze regels te handhaven, kan gebruik worden gemaakt van technieken die
al eerder bestonden of van bepaalde actiemogelijkheden waarin de wet B2B
voorziet.

HOE KUNNEN BEDRIJVEN HUN RECHTEN DOEN GELDEN?

zekerheidsbijdragen zelfstandigen
A. De nietigheid van oneerlijke bedingen
24

Hoe wordt de winst van je
vennootschap belast in 2020?

25

Opleiding in de kijker

Elke onrechtmatige clausule is verboden en nietig. In geval van een geschil zal
de rechter deze dus buiten beschouwing laten. In de meeste gevallen blijft de
overeenkomst, waarvan het beding deel uitmaakt, geldig als het zijn betekenis
en nut behoudt zonder het oneerlijke beding. Indien de clausule bij wijze van
uitzondering essentieel blijkt te zijn voor de partijen, kan het slachtoffer de
nietigverklaring van de overeenkomst in haar geheel vragen.

SECTORNIEUWS
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nieuwe wet B2B:

actiemiddelen
zijn er?
B. Overgaan tot een gerechtelijk bevel
Een vordering voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
kan betrekking hebben op elke handeling die in strijd is met het
Wetboek van Economisch Recht. Deze actie wordt onderzocht
in het kader van een versnelde procedure, die in de praktijk
nog enkele maanden kan duren. Inbreuken die door de wet
B2B worden bepaald, kunnen via deze procedure worden
gesanctioneerd. Dit kan leiden tot het bevel, dat door de rechter
aan het betrokken bedrijf wordt gegeven, om het verboden
gedrag te staken.
Dit bevel kan worden uitgevaardigd door elke onderneming
die het slachtoffer is van een inbreuk op het wetboek van
Economisch Recht. Maar ook - en dit is een nieuwigheid die door
de wet B2B is ingevoerd - door de ministers van Economische
Zaken en Middenstand gezamenlijk, om een einde te stellen aan
handelingen die misleidende of agressieve praktijken vormen.

C. Vordering tot collectief herstel
Het doel van een collectief herstel is de individuele schade te
vergoeden die de leden van een groep, die uit consumenten
of kmo’s kan bestaan, hebben geleden. Deze groep wordt
gedefinieerd als alle personen die benadeeld worden door
een gemeenschappelijke oorzaak. De groep moet een
vertegenwoordiger hebben, d.w.z. een vereniging die namens
de groep optreedt in het kader van het collectief herstel. Deze
vertegenwoordiger speelt gedurende de gehele procedure een
zeer belangrijke rol.

Christine Canazza, Dienst voor de Mededinging,
Algemene Directie van de Economische Reglementering

ALWEER EEN TEVREDEN MAKELAAR ...

GENIET TOT
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Tevredenheid: dankzij je uitzonderlijke service blijven je klanten tevreden!
... en jij ook!
Geniet tot 31 mei van onze voordelige commerciële voorwaarden!
Meer info via infoline@portima.com

WWW.BRIO4YOU.BE
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Deze vordering, die kan worden gebruikt om de schade te
vergoeden die door een inbreuk op de marktpraktijken is
veroorzaakt, veronderstelt in de praktijk dat slachtoffers wier
belangen samenkomen, zich verenigen om een klacht in te
dienen over het gedrag van dezelfde onderneming. Bovendien
moet worden aangetoond bij de Ondernemingsrechtbank dat
het instellen van een dergelijke rechtsvordering meer doelmatig
is dan een vordering volgens het gemeen recht. Als de actie
succesvol is, kan in één enkele procedure een vergoeding worden
toegekend aan alle leden van de groep.

D. De Bijzondere Raadgevende Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen
Deze Commissie was in eerste instantie verantwoordelijk voor
het toezicht op en de verbetering van de wetgeving inzake
onrechtmatige bedingen voor consumenten en heeft in de loop
van de tijd een grote deskundigheid op dit gebied ontwikkeld.
Haar bevoegdheden zijn door de wet B2B uitgebreid tot
onrechtmatige bedingen tussen bedrijven.
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Zo kan naar de Commissie worden doorverwezen door de
minister van Economische Zaken of Middenstand in geval
van onevenwichtigheid in contractuele praktijken in bepaalde
gebieden van de economie. Beroepsverenigingen kunnen de
Commissie ook om advies vragen over de in hun sector gebruikte
modelcontracten. De rol van de beroepsverenigingen zal daarom
in de praktijk van cruciaal belang zijn, om de problemen die zich
binnen een bepaalde sector voordoen aan de Commissie voor te
leggen.
De Commissie publiceert jaarlijks een verslag van haar
activiteiten en kan de minister op basis van haar bevindingen
verbeteringen van de wetgeving voorstellen.
Zo kan, op advies van de Commissie, een Koninklijk Besluit de
zwarte en grijze lijst van oneerlijke bedingen aanvullen, wat zeer
doeltreffend is om de oneerlijke contractuele praktijken die zich
voortdurend ontwikkelen en opnieuw uitvinden, tegen te gaan.

E. De Economische Inspectie
De Economische Inspectie is een Directoraat-generaal van de
FOD Economie, bestaande uit centrale diensten en regionale
directies, die verantwoordelijk zijn voor de controle op de
toepassing van de meeste regels inzake handelspraktijken, in het
bijzonder die betreffende onrechtmatige praktijken.
Zij kan optreden naar aanleiding van een klacht van een
slachtoffer (via het meldpunt op de website: https://
pointdecontact.belgique.be/meldpunt ) of doorverwezen worden
door andere autoriteiten. Zij kan ook op eigen initiatief handelen.
Wanneer zij een inbreuk vaststelt, beperkt de Economische
Inspectie zich soms tot een eenvoudige waarschuwing, maar kan
zij ook haar toevlucht nemen tot een transactie met de betrokken
onderneming, d.w.z. haar een bepaald bedrag laten betalen in
ruil voor het opgeven van de procedure, of zelfs de informatie
doorsturen naar het openbaar ministerie met het oog op een
strafrechtelijke procedure.

CONCLUSIE
Er zijn verschillende actiemiddelen om de regels van wet B2B te
handhaven.
Hoewel bedrijven naar de rechter kunnen stappen, kunnen ze
ook - individueel of via hun vertegenwoordigende organisaties
- de hulp inroepen van verschillende autoriteiten die tot taak
hebben de wetgeving te handhaven of te verbeteren. Natuurlijk
wachten deze autoriteiten niet op klachten om hun werk te doen,
maar ze staan ook open voor de meldingen die ze ontvangen van
actoren in het veld.
Christine Canazza,
Dienst voor de Mededinging,
Algemene Directie van de Economische Reglementering

Henri Culot, Professor KUL, advocaat

Henri Culot,
Professor KUL, advocaat
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BZB-FEDAFIN ERKEND ALS GROEPSVERTEGENWOORDIGER
Sinds 2018 is het mogelijk voor zelfstandigen en kmo’s om een vordering tot collectief herstel in te stellen. BZB-Fedafin werd
door Minister Peeters als eerste groepsvertegenwoordiger erkend. Dit betekent dat BZB-Fedafin in naam en voor rekening van
haar leden of een groep van haar leden kan optreden in een groepsvordering.

WAT BETEKENT DE WET VOOR U ALS
TUSSENPERSOON?
BZB-Fedafin heeft in haar tijdschrift Momentum, in de pers
en op agentenvergaderingen telkens de gelegenheid te baat
genomen om bij de tussenpersonen de wet B2B onder de
aandacht te brengen. Moeilijkheid is de trapsgewijze invoering
van de wet. De eerste bepalingen, deze m.b.t. oneerlijke
marktpraktijken zijn pas op 1 september 2019 in werking
getreden. De bepalingen die misbruik van economische
afhankelijkheid verbieden en de bepalingen die bepaalde
clausules in contracten tussen ondernemingen verbieden,
treden respectievelijk pas in werking op 1 juni 2020 en
1 december 2020. Dit maakt het moeilijk om de betekenis van
de wet ten volle aan de leden over te brengen. BZB-Fedafin
zal in de loop van 2020 inzetten op het bekendmaken van de

wet en de mogelijkheden die deze biedt voor de zelfstandige
financiële tussenpersonen. Het belang van deze nieuwe wet
werd reeds toegelicht op diverse agentenvergaderingen. Dit
voorjaar konden leden zich inschrijven voor een opleiding
waar de voordelen van de wet B2B voor de zelfstandige
financiële tussenpersonen werden belicht. Aan Franstalige
kant konden we daarvoor rekenen op de expertise van prof.
Henri Culot en ex-kabinetsmedewerker van Minister Ducarme,
Christine Canazza.
Om de mogelijkheden van de wet B2B ten volle te
kunnen benutten, had BZB-Fedafin een overleg met de
directeur-generaal van de Economische Inspectie en met de
auditeur-generaal van de Mededingingsautoriteit, de twee
toezichthouders op de naleving van deze wetgeving.

BANK
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(Fraude)Onderzoekspraktijken

van de

bank en
het einde van de
agentuur

Het vervroegde einde van de agentuur wegens zware fout of uitzonderlijke omstandigheden

Het Wetboek Economisch Recht laat aan
elke partij toe een agentuurovereenkomst
onmiddellijk en zonder opzegtermijn
te beëindigen wanneer er sprake is
van een zware fout of uitzonderlijke
omstandigheden die elke professionele
samenwerking tussen de principaal en de
agent definitief onmogelijk maken.
Zo’n vervroegd einde van de agentuur is
uitzonderlijk. De financiële nadelen zijn
aanzienlijk. Als de principaal op deze
manier een einde stelt aan de agentuur
krijgt de agent geen opzegtermijn
of vervangende opzegvergoeding.
Hij wordt evenmin vergoed voor zijn
cliënteel in de vorm van de zogenaamde
uitwinningsvergoeding.

Tom Toremans - Advocaat Ligé Advocaten

Andere nadelen zijn gelegen in de
bewijslevering. Banken hebben de praktijk
het kantoor van de agent onmiddellijk te
sluiten (soms zelfs zonder aankondiging)
en de toegang af te sluiten tot alle
(digitale) gegevens. Op die manier wordt
de agent afgesloten van bewijsmateriaal
waarmee hij zich tegen de bank zou
kunnen verweren. Dit probleem van
onevenwicht in de wapengelijkheid
heb ik eerder behandeld in mijn artikel
Bewijsmedewerking van de bank bij het
einde van de agentuur in Momentum
nummer 1/2019.

Uw partner voor professioneel
vermogensbeheer op maat

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

Éénvoud
& flexibiliteit

Specialisten
aan het werk

Kostenefficiënt

Ontdek onze oplossingen op

www.shelter-im.com

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

* Het resultaat vertoont een cumulatief rendement op 5 jaar voor een gebalanceerd risicoprofiel.
De periode voor de berekening van het resultaat loopt van 31/07/2014 tot en met 31/07/2019.
De bovenstaande informatie is geen bevestiging van een transactie en omvat geen beleggingsadvies. De weging van de passieve fondsen in de portefeuille werd elke maand geherbalanceerd
in lijn met de vooropgestelde waarden. Gedurende de backtest blijft de vermogensallocatie
onveranderd. Dit resultaat is puur ter illustratie en mag in geen geval gezien worden als daadwerkelijk rendement dat met de portefeuille werd gerealiseerd. Het resultaat verwijst naar historische resultaten en is geen betrouwbare indicatie voor toekomstige rendementen. Het resultaat
werd berekend na aftrek van een beheersvergoeding van 0.50% en is vóór belastingen. Het
resultaat neemt ook de onderliggende beheerkosten van de fondsbeheerders in rekening. De
toegang tot de aangeboden diensten kan voor bepaalde personen en/of landen beperkt zijn.
Fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.

BANK

DE ZEVENDAGENTERMIJN
De onmiddellijke beëindiging van de
agentuur is zo uitzonderlijk dat ze aan een
zeer korte termijn onderworpen is. De
agentuur kan niet meer vervroegd worden
beëindigd als het feit ter rechtvaardiging
ervan sinds ten minste zeven werkdagen
bekend is aan de partij die zich erop
beroept. Het is deze zevendagentermijn
die centraal staat in dit artikel.
Het Hof van Cassatie oordeelt dat de
termijn van zeven werkdagen ingaat
wanneer het feit ter rechtvaardiging van
de beëindiging ter kennis is gekomen
van de persoon die bevoegd is om de
agentuurovereenkomst te beëindigen.
Voldoende kennis betekent dat deze
persoon voldoende zekerheid heeft om
met kennis van zaken een beslissing te
kunnen nemen, in het bijzonder voor zijn
eigen overtuiging en tevens tegenover
de andere partij en het gerecht. De
bevoegde persoon moet niet alle bewijzen
in handen hebben maar wel genoeg
elementen om voldoende zekerheid te
hebben over het bestaan van de feiten.

DE PRAKTIJK VAN HET (FRAUDE)
ONDERZOEK VAN DE BANK
Het startpunt van de zevendagentermijn
vanaf de kennisname door de bevoegde
persoon bij de bank is reeds lang
een belangrijk twistpunt in zaken van
bankagentuur.
Sommige banken hebben een praktijk
ontwikkeld waarin ze eigen (fraude)
onderzoeksdiensten uitvoerige
onderzoeken laten uitvoeren waarvan
ze beweren dat deze à charge en à
décharge zijn. De onderzoekers, die vaak
al maanden met een vooronderzoek
bezig zijn, vallen binnen in een
bankkantoor en organiseren daar een
verhoor van de bankagent. Vaak leggen
deze bankagenten, totaal overdonderd,
spontaan nadelige verklaringen af. Die
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speelt de bank dan uit tegen de agent als
deze de beëindiging aanvecht.
Ik ga in dit artikel niet in op de ethische
vragen die men bij dit soort van praktijken
kan stellen. Strikt juridisch gezien is het
natuurlijk toegelaten vragen te stellen
aan de agent. Het staat hem vrij te
antwoorden zoals het hem goeddunkt.
De praktijk van het (fraude)onderzoek
is in gerechtelijke dossiers op een ander
vlak ter discussie gesteld. Uit de gerichte
en gedetailleerde vraagstelling bij de
verhoren van de bankagent, kon worden
afgeleid dat de bankdiensten reeds
lang in kennis waren van de gegevens
onderliggend aan de verwijten. In
bepaalde dossiers rakelde de bank oude
feiten op om het dossier aan te dikken
naar aanleiding van de ontdekking van
andere, nieuwe feiten. De bank hield dan
voor dat deze oude feiten onderzoek
vergden, dat erin bestaat de agent te
ondervragen. Door die bijkomende
ondervraging zouden deze oude
feiten toch nog voor een onmiddellijke
beëindiging in aanmerking komen,
hoewel ze eigenlijk al veel langer bij de
bank bekend waren.
De meeste rechtspraak laat wel toe dat
de bank een onderzoek voert, maar
bekritiseert vooral dat de bank vaak
intern treuzelt om de gegevens op het
beslissingsniveau te brengen. Op die
manier kan de bank de zevendagentermijn
manipuleren.
Andere rechtspraak bekritiseert dat
de bank het onderzoek naar eigen
goeddunken uitvoert en daarin
allesbehalve spoed aan de dag legt.

ACTUELE RECHTSPRAAK
Het Hof van Cassatie heeft in een arrest
van 14 november 2019 geoordeeld dat
de zevendagentermijn maar ingaat

wanneer het bestaan en de ernst van de
feiten bekend is aan de partij die zich
erop beroept, niet wanneer die partij
zich hiervan rekenschap had kunnen
geven. Indien het verkrijgen van een
voldoende zekerheid het instellen van een
onderzoek vereist, is het loutere feit dat
dit onderzoek eerder had kunnen worden
ingesteld en afgerond niet voldoende om
tot laattijdigheid te besluiten.
Het Hof zegt met dit oordeel enkel dat
de zevendagentermijn niet geschonden is
door het loutere feit dat de bank de feiten
eerder had kunnen kennen.
De rechtspraak van het Hof van Cassatie
lijkt de banken vrijgeleide te geven
voor hun onderzoekspraktijken, maar
dit is niet zo. De draagwijdte van deze
rechtspraak is beperkt tot vraag naar de
‘procedurefout’ van de tijdigheid van de
beëindiging. Het Hof handhaaft zijn vaste
rechtspraak dat de zevendagentermijn
maar ingaat als de bevoegde persoon
binnen de bank kennisneemt van de
feiten. Als dit onderzoeksresultaten zijn
van de onderzoeksdiensten, dan kan
de bank in zekere zin inderdaad zelf het
startpunt van de zevendagentermijn
kiezen.

VERSCHUIVING NAAR (HET
BEWIJS VAN) DE GEGRONDHEID
VAN DE BEËINDIGING
Door deze rechtspraak verschuift
het rechterlijk toezicht op de
onderzoekspraktijken naar de noodzaak
van het onderzoek en de gegrondheid van
de beëindiging. De onderzoekspraktijken
kunnen dus nog op twee niveaus worden
aangevochten.
Ten eerste kan de agent nog steeds
beargumenteren dat het onderzoek zelf
onnodig was, omdat de bank reeds in
bezit was van alle nodige elementen

BANK

om tot beëindiging over te gaan. Dit
kan worden afgeleid uit de gerichte en
gedetailleerde vraagstelling. Banken
antwoorden daarop doorgaans dat ze de
agent aan het woord moeten laten om de
realiteit van de feiten en de ernst ervan
te kunnen inschatten. In vele gevallen
misbruiken zij echter het onderzoekrecht
om oude gekende (en dus gedoogde)
feiten toch voor een beëindiging aan
te grijpen. Het is aan de rechter om
te toetsen of het onderzoek werkelijk
nodig was om de eigen overtuiging te
vormen. Als dat niet het geval is, dan
moet de bank worden geacht reeds
eerder zijn overtuiging te hebben kunnen
vormen. De rechter zou nog een stap
verder kunnen gaan en oordelen dat de
bank het onderzoekrecht misbruikt om
op kunstmatige manier het normale
tijdskader waarbinnen de beëindiging
moet plaatsvinden op te rekken.
Ten tweede is er de doorsteek naar de
foutbeoordeling. De fout moet ernstig

zijn om tot een onmiddellijke beëindiging
aanleiding te geven. Uit een te traag
gestart of te lang aanslepend onderzoek
leidt de rechtspraak reeds lang af dat de
feiten de samenwerking tussen partijen
niet onmiddellijk en definitief onmogelijk
maken. De bank moet zich op zodanige
wijze organiseren dat ernstige feiten snel
worden onderzocht en aangepakt, zo
niet mag de rechter alsnog afleiden dat
de feiten niet ernstig zijn. In dit verband
zouden rechters het onderzoeksbeleid en
de organisatiestructuur van de banken op
de rooster moeten durven leggen.

AANBEVELINGEN WANNEER
DE AGENT MET EEN (FRAUDE)
ONDERZOEK GECONFRONTEERD
WORDT
De agent kan natuurlijk niet verhinderen
dat een onderzoek wordt gevoerd. Het is
ook niet aan te bevelen helemaal niet aan
zo’n onderzoek mee te werken. Vooral de
ondervragingen zijn risicovol. Het is aan

te raden enkel te spreken in het bijzijn
van een advocaat, voor sommige vragen
bedenktijd te vragen, of zelfs schriftelijk te
antwoorden na overleg met een advocaat,
eventueel ondersteund met schriftelijke
documenten.
De agent moet zich er ook van bewust
zijn dat ook de bank zelf risico’s loopt
bij het voeren van het onderzoek.
Gegevens die duiden op een laattijdig of
opportunistisch optreden kunnen de bank
duur komen te staan.
Tom Toremans
Advocaat
Ligé Advocaten
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BZB-Fedafin stelt nieuw

belangenconﬂictenbeleid
ter beschikking
Het model belangenconﬂictenbeleid dat BZB-Fedafin ter beschikking stelt, werd aangepast aan de
gewijzigde wetgeving ten gevolge van de omzetting van de IDD richtlijn in Belgische wetgeving. Bij de
aanpassingen werd ook rekening gehouden met de inspecties uitgevoerd door de FSMA.

Door de omzetting van de IDD-richtlijn, moeten voortaan alle verzekeringstussenpersonen een belangenconflictenbeleid hebben.
Dit geldt dus ook voor de verbonden verzekeringsagenten. Leden kunnen de betreffende documenten downloaden via onze
website. Het is wel belangrijk om het model aan te passen aan de eigen situatie.

SECTORBIB
De Sectorbib (www.bzb-fedafin.be/sectorbib) is de
digitale bibliotheek van BZB-Fedafin waarin u een handig
overzicht kan terugvinden van relevante informatie voor
de tussenpersoon. De Sectorbib wordt op regelmatige
basis bijgewerkt en aangevuld met relevante informatie en
modeldocumenten.
• Modeldocumenten
Bent u op zoek naar een klantenfiche, een onderhandelingscontract of een GDPR-handleiding? Wilt u een klantenaanbrengers- of aandeelhoudersovereenkomst opstellen?
BZB-Fedafin stelt haar leden heel wat modeldocumenten
ter beschikking die hen ondersteunen bij de uitoefening van
hun activiteit als zelfstandig tussenpersoon.
• Beroepsinfo
Bent u op zoek naar informatie die relevant is voor de
opstart of het uitoefenen van uw activiteit als zelfstandig
tussenpersoon? Wij zetten voor u heel wat nuttige info op
een rijtje.
• Gedragscodes
In de sector van bank en verzekeringen zijn verschillende
gedragscodes van toepassing. Wij bundelden ze in een
overzicht.

• Momentum
Momentum is met een oplage van meer dan 10.000
exemplaren één van de meest gelezen publicaties in de
financiële sector. Lees via de Sectorbib een van de voorbije
edities.
• Insurance Insights
BZB-Fedafin publiceert in samenwerking met Decavi elke
maand een nieuwe verzekeringsanalyse, zowel leven als
niet-leven om de activiteit van de verzekeringstussenpersoon te ondersteunen. Deze is van onschatbare waarde
om uw kennis van de markt up to date te houden en is gratis
en exclusief voor leden van BZB-Fedafin.
• PC 341/PC 307
BZB-Fedafin is vertegenwoordigd als werkgeversorganisatie in PC 341 en in PC 307. Ontdek de cao’s en de
mogelijkheden inzake bijscholing en outplacement.

WAAR VINDT U DE AANGEPASTE
DOCUMENTEN?
Als lid van BZB-Fedafin kan u deze downloaden in de
Sectorbib op onze website www.bzb-fedafin.be.
Opgelet: hiervoor dient u wel ingelogd te zijn.

Matthieu, 48 jaar,
terug aan de slag in de financiële sector:

“Een positieve ervaring, blij dat
ik kon rekenen op de hulp van
mijn ervaren carrièrecoach”

U moet
afscheid nemen
van een
medewerker?

Sofuba & Right Management:
een betrouwbaar partnership
in outplacement!
Met meer dan 30 jaar ervaring beschikken we over een sterke
expertise inzake outplacement, mét aantoonbare ervaring in de
financiële sector. Sinds een 6-tal jaar werken Sofuba en Right
Management intensief samen en bieden we leden voordelige
tarieven aan. Right Management streeft naar een kwaliteitsvolle
begeleiding en de cijfers bewijzen dit: in 2019 vond 85% van de

VRAGEN?
Stefan Vanluydt, directeur SOFUBA,
stefan.vanluydt@sofuba.be
0472 06 03 73
Right Management
Right.belgium@right.com
gratis nummer: 0800 99 747
www.right.com

deelnemers van uw paritair comité 341 binnen de termijn van de
outplacementbegeleiding een nieuwe job.

SECTORNIEUWS
VERZEKERINGEN
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Opmerkelijke

uitspraak door Hof
van Beroep van
Antwerpen
Waren de laatste jaren lastig voor de zelfstandige financiële
tussenpersonen ten gevolge van exploderende verplichtingen en
herstructureringen, dan was 2019 daarin een lichtpuntje.

Het Parlement zorgde voor meer evenwicht in de relatie tussen
zelfstandige tussenpersonen en hun principaal/ leveranciers
door de wet B2B te stemmen. Deze wet geeft de zelfstandige
tussenpersonen meer verweer tegen misbruik van de
economische afhankelijkheid door de banken en verzekeraars. De
belangrijkste bepalingen treden evenwel pas in werking vanaf
1 juni en 1 december 2020.
Maar in 2019 waren er ook uitspraken van rechters die een limiet
stelden aan de macht van de banken. Eén daarvan betrof een
arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen dat de agenten in
het gelijk stelde tegen Crelan.

WAAROVER GING HET GESCHIL?
Enkele Crelan-agenten stapten naar de rechter omdat ze
protesteerden tegen het feit dat Crelan alle agenten wilde
dwingen tot exclusiviteit voor kredieten en verzekeringen. Daarbij
haalden de agenten aan dat Crelan onrechtmatig handelde door
de kosten en lasten te verhogen voor die agenten die zich niet
conformeerden met deze volgens hen plotse koerswijziging
en die zich niet tot exclusiviteit wilden verbinden voor het
aanbieden van kredieten en verzekeringen van Crelan en haar

partners. Bovendien haalden de agenten aan dat zij onder druk
werden gezet om hun bankportefeuille te verkopen, dat ze niet
meer werden uitgenodigd voor de maandelijkse regiomeetings
en uitgesloten werden van opleidingen en van bepaalde
commissies/tegemoetkomingen. Ten slotte haalden de agenten
ook aan dat hun klanten werden benadeeld. De agenten klaagden
ook aan dat Crelan een ongeoorloofd onderscheid maakte tussen
referentiekantoren en niet-referentiekantoren door alleen aan
deze laatsten een margebijdrage aan te rekenen.
BZB-Fedafin had in 2014 bij Crelan reeds geprotesteerd tegen
deze werkwijze. BZB-Fedafin bezorgde de leden een kopie
van de brief aan Crelan en bezorgde hen een model van
ingebrekestelling.
De betrokken agenten hebben geprotesteerd tegen deze
werkwijze en hebben een procedure ingeleid toen bleek dat
Crelan haar werkwijze niet wilde wijzigen.
De agenten verloren de zaak in eerste aanleg maar legden zich
niet neer bij de uitspraak en gingen in hoger beroep. De rechter
in hoger beroep achtte het hoger beroep toelaatbaar en gegrond
en verbrak het eerste vonnis.

CONGRES

Save the date
22 oktober 2020
Brussels Expo

“

Super goed georganiseerd, TOP!
Inleidende speech van Albert en Jean-Pol
mag lof krijgen voor durf.
Zoals elk jaar perfect om al onze partners
nogmaals te woord te kunnen staan. De
kwaliteit van het evenement dit jaar was
werkelijk uitstekend!
Het was mijn eerste keer, maar ik kom
sowieso terug!
Heel mooi event dat tot in de puntjes
was verzorgd. Een dikke pluim voor de
organisatoren. Ook de beat-boxer was een
super idee. Kortom, hartelijk dank dat ik erbij
mocht zijn.

SECTORNIEUWS
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OORDEEL VAN HET HOF VAN BEROEP

MEER SLAGKRACHT VOOR DE AGENTEN

Het Hof baseert zich in haar oordeel op het principe van
de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten en de
verplichting van de principaal om zich loyaal en te goeder
trouw te gedragen in zijn betrekkingen met de handelsagent.
Partijen zijn, zo oordeelt het Hof, verplicht om loyaal samen
te werken om de met het contract beoogde doelstellingen te
verwezenlijken. Een contractspartij mag geen handelingen
stellen of nalaten die de nakoming van verbintenissen voor de
wederpartij bemoeilijken of duurder maken. Ten slotte mag
een contractspartij geen gedragingen stellen die ervoor zorgen
dat de wederpartij voordelen verliest die zij rechtmatig mocht
verwachten van de uitvoering van de overeenkomst.

Kredietinstellingen en verzekeraars doen er goed aan dit arrest
grondig te bestuderen en hun commerciële politiek daaraan aan
te passen.

De betrokken agenten hadden een overeenkomst gesloten met
Centea waarbij ze hun volledige onafhankelijkheid als krediet- en
verzekeringsmakelaar behielden. Door zowel het Crelan-Trophy
programma in te voeren, als het systeem van referentiekantoren,
heeft Crelan, zo oordeelt het Hof de onafhankelijkheid op
het vlak van de krediet- en verzekeringsmakelaardij, financieel
gepenaliseerd in vergelijking met de handelsagenten die wel
exclusief beleggingsproducten en preferentieel verzekeringsproducten aanboden die Crelan wenste te promoten.
Door financiële aanmoedigingen – Crelan-Trophy en referentiekantoren- heeft Crelan al haar agenten in de richting van de
exclusiviteit op het vlak van kredieten en preferentie van bepaalde
verzekeringsproducten willen duwen.

Deze uitspraak, samen met de nieuwe bepalingen uit de wet
B2B biedt de agenten en de beroepsvereniging meer slagkracht
om de banken en verzekeraars een halt toe te roepen wanneer
ze misbruik maken van de afhankelijkheid van de zelfstandige
financiële tussenpersonen.

Op die manier heeft Crelan eenzijdig de financiële voorwaarden
gewijzigd verbonden aan de verdere uitvoering van de
overeenkomsten en heeft Crelan deze overeenkomsten manifest
te kwader trouw en deloyaal uitgevoerd.
Dat het paritair overlegorgaan de invoering van het begrip
“referentiekantoor” heeft goedgekeurd, bevrijdt volgens het hof
Crelan niet van haar contractuele aansprakelijkheid ten aanzien
van de agenten. Crelan was gebonden door deze (agentuur)
overeenkomsten en heeft te kwader trouw de verdere uitvoering
van deze overeenkomsten financieel minder aantrekkelijk
gemaakt.

Een van de belangrijkste pijnpunten van de jongste jaren in de
relatie tussen agent en principaal was de druk op de agenten om
beleggingsproducten te verkopen en vooral om met de partners
van de bank te werken inzake verzekeringen. Deze druk wordt
gezet door commissiesystemen daaraan aan te passen en door
agenten op basis van het al dan niet volgen van de strategie van
de bank in aparte categorieën onder te brengen. Op die manier
wijzigt de bank de voorwaarden van het agentschapscontract.

“Dit arrest is van cruciaal belang voor
tussenpersonen in de verzekerings- en
banksector. Het Hof stelt immers in niet mis
te verstane woorden dat een commercieel
beleid van een bank- of verzekeringsprincipaal
begrensd wordt door enerzijds de initieel
gemaakte afspraken en anderzijds de reeds
jarenlange invulling die in de praktijk aan
agentschapsovereenkomsten wordt gegeven.
Banken dachten al te lang hun strategie te
kunnen opleggen aan hun bankagenten
zonder rekening te houden met bestaande
contracten en afspraken. Het Hof stelt hier
perk en paal aan”.
Laurent De Clercq
Everest advocaten.

SECTORNIEUWS

Nieuwe regels inzake

bijscholing

De Europese richtlijn verzekeringsdistributie (IDD) bevat nieuwe regels inzake bijscholing.
Voor de distributie van verzekeringen werden deze in belgisch recht omgezet door het KB
van 18 juni 2019. Voor de bank- en bemiddelingsdiensten alsook voor kredieten is het nog
wachten op een federale regering die voor deze sector een uitvoeringsKB moet goedkeuren.

Hierna een overzicht van de nieuwe regels.

BIJSCHOLINGSPUNTEN PER JAAR
De grootste wijziging betreft de duur van de bijscholingscyclus van 3 jaar naar 1 jaar wat bank en verzekeringen betreft en van 2 jaar
naar 1 jaar wat kredieten betreft. Voortaan moet u dus per kalenderjaar over voldoende bijscholingspunten beschikken.

AANTAL UREN TE VOLGEN BIJSCHOLING
Waar de bank- en verzekeringstussenpersonen vroeger 30 uren bijscholing moesten volgen per 3 jaar, is dit nu gewijzigd naar 15 uren
per kalenderjaar. Voor kredieten moet men niet langer 5 uren per 2 jaar volgen maar 3 uren per kalenderjaar.

VERPLICHTE BIJSCHOLING
Verzekering
VÓÓR
01.01.2020

VANAF
01.01.2020

Bank- en beleggingsdiensten
NU

VOORSTEL

Consumentenkrediet

Hypothecair krediet

NU

NU

VOORSTEL

VOORSTEL

EL

30u per 3 jaar

15u per jaar*

30u per 3 jaar

15u per jaar** 5u per 2 jaar

3u per jaar

5u per 2 jaar

3u per jaar

VVD

30u per 3 jaar

15u per jaar*

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

3u per jaar

5u per 2 jaar

3u per jaar

Subagent

20u per 3 jaar

15u per jaar*

5u per 2 jaar

3u per jaar

PCP

Verantw.
werkgever

15u per jaar
(werkgever)

Neven
verzekeringsTP
of kredietbem. in
nevenfunctie

Verantw.
Werkgever

15u per jaar
(werkgever)

3u per jaar

*: minimum
IDD richtlijn

**harmonisatie

5u per 2 jaar

3u per jaar
(werkgever)

3u per jaar
(werkgever)

3u per jaar

3u per jaar
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ERKENDE OPLEIDINGSCENTRA
De bijscholing moet gebeuren in een opleidingscentrum dat erkend wordt door de FSMA.
Op haar website (www.fsma.be) kan u dan ook de lijst van erkende opleidingsverstrekkers terugvinden.

BIJSCHOLING VOOR PCP’S: EEN UITZONDERING
Een uitzondering hierop betreft de bijscholing voor PCP’s die voortaan onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt. Dit
betekent dat de PCP geen opleiding hoeft te volgen bij een erkende opleidingsverstrekker maar dat de zaakvoerder zelf opleidingen
mag organiseren voor zijn PCP’s. Belangrijk is wel dat er per jaar een opleidingsplan wordt opgemaakt en dat dit gedocumenteerd
wordt met de data en welke opleidingen er gegeven werden. De PCP moet dus geen punten bijscholing behalen maar wel voldoende
uren bijscholing kunnen aantonen.
Uiteraard mag de PCP wel nog altijd opleidingen volgen bij een erkende opleidingsverstrekker maar dat is niet langer een must.

OVERDRACHT VAN PUNTEN
Net als in het huidige bijscholingssysteem, kunnen tussenpersonen die in één jaar meer dan het vereiste minimumaantal
opleidingspunten hebben behaald, het aantal punten boven het minimum ’overdragen’ naar het jaar dat volgt op het jaar waarin ze
werden behaald.
Het aantal opleidingspunten dat kan worden overgedragen is beperkt tot 15 voor tussenpersonen in bank en verzekeringen (en tot 3
voor nevenverzekeringstussenpersonen).
Subagenten verzekeringen kunnen 15 punten overdragen en subagenten hypothecaire kredieten 3 punten.
Hierna kan u een tabel vinden met voorbeelden.
vb verzekeringen

2017

2018

2019

2020

cyclus 2017-2019

0

0

0

15 nieuw

niet in orde bij afsluiting cyclus 2019. Zal opvolging krijgen van FSMA. 2020: 30 in te halen
+ 15 nieuwe punten

cyclus 2017-2019

15

15

5

5 overdracht
+ 10 nieuw

5 punten teveel bij afsluiting cyclus 2019. Kan deze overdragen naar nieuwe éénjarige cyclus

0

0

15 nieuw

geen actie door FSMA gezien 3 jarige cyclus eind 2019 niet afgelopen was en vanaf 2020 jaarlijks

0

15 nieuw

geen actie door FSMA gezien 3 jarige cyclus eind 2019 niet afgelopen was en vanaf 2020 jaarlijks

cyclus 2018-2020
cyclus 2019-2021

Situatie

De nieuwe regels inzake bijscholing treden in voege vanaf 1 januari 2020 wat betreft de distributie van verzekeringen. Wat de
bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten en kredieten betreft, wachten we nog steeds op een uitvoeringsKB.

SECTORNIEUWS

vragenlijst FSMA

verantwoordelijke

personen aangepast

In oktober 2019 kondigde de FSMA de aanpassing aan van de vragenlijsten die
voortaan zullen gebruikt worden voor de screening van de verantwoordelijke
personen bij (her)verzekeringstussenpersonen, kredietbemiddelaars,
tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en kredietgevers .

Ons financieel systeem berust op vertrouwen. Toezichtswetten
bepalen de spelregels voor de ‘gereglementeerde
ondernemingen’ uit de financiële sector. Voor sommige functies
bij die ondernemingen moet de FSMA eerst vaststellen of de
kandidaat bekwaam en integer is.
Met deze nieuwe versie van de vragenlijsten, zijn er inhoudelijk
geen wijzigingen in de wettelijke registratievoorwaarden. De
FSMA vraagt echter meer precieze informatie dan voorheen, om

de bekwaamheid/kennis en de professionele reputatie te kunnen
beoordelen.
Het is belangrijk dat u waarheidsgetrouw antwoordt. U moet
in uw antwoorden alle informatie vermelden waarvan u
redelijkerwijze kan aannemen dat ze relevant zou kunnen zijn
voor de beoordeling door de toezichthouder. FSMA houdt
rekening met de concrete omstandigheden en met de toelichting
die u hierover geeft. Het is dus niet zo dat het vermelden van
bepaalde informatie automatisch tot een weigering leidt.
De nieuwe vragenlijsten werden in gebruik genomen vanaf
4 november 2019. De vragenlijst wordt bij voorkeur elektronisch
ingevuld en daarna opgeladen in uw elektronisch dossier in
CABRIO.
BZB-Fedafin ziet daar niet direct problemen in op voorwaarde
dat de FSMA daar transparant over is en dat de betrokkene
gehoord kan worden en in beroep kan gaan tegen de beslissing
van de toezichthouder. Alle tussenpersonen hebben er
baat bij dat er geen twijfel bestaat over de integriteit van de
verantwoordelijke personen bij tussenpersonen. BZB-Fedafin zal
dit monitoren en indien nodig hierover met de FSMA in gesprek
gaan. Het is immers niet de bedoeling dat verantwoordelijke
tussenpersonen op basis van een subjectieve beoordeling door
de FSMA al dan niet aanvaard worden.

SECTORNIEUWS
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Aandachtspunten

inspecties

FSMA 2020

Tijdens het overlegmoment dat BZB-Fedafin had met de FSMA eind januari,
gaf de toezichthouder aan dat de inspectieronde 2019 afgerond is. Er werden
in totaal 100 verzekeringsmakelaars (in levensproducten), 10 bankmakelaars
en 7 kredietgevers geïnspecteerd. De FSMA heeft bovenop deze bezoeken ter
plaatse ook enkele tientallen controles verricht waarbij zij aan verzekeringsmakelaars gevraagd heeft om documenten aan haar te bezorgen. De FSMA zou
hierover een feedbackstatement, met een overzicht van de goede praktijken en
verbeterpunten, publiek maken tegen begin maart. Bij de bankmakelaars ligt het
iets moeilijker, aangezien sinds 2018 de gedragsregels van MiFID II rechtstreeks
op hen van toepassing zijn. Dit brengt extra verplichtingen met zich mee. De
FSMA geeft aan dat er hier nochtans niet aan goldplating gedaan is.
De toezichthouder biedt de tussenpersonen de kans om de vastgestelde
tekortkomingen aan te pakken. Het is niet zo dat de FSMA bij vastgestelde
inbreuken onmiddellijk de bazooka boven haalt en de tussenpersoon schorst
of schrapt. Er is eerst een dialoog met de betrokken tussenpersoon. Als
het noodzakelijk is, gaat ze over tot een aanmaningsprocedure waarbij een
termijn wordt gegeven om de problemen aan te pakken. Het is enkel wanneer
de tussenpersoon geen afdoende actieplan voorlegt en de problemen niet
aanpakt, dat de FSMA sancties oplegt of de tussenpersoon schrapt of schorst.
Voor de inspecties van 2020 zal de toezichthouder focussen op de naleving
van de antiwitwaswetgeving, de inschrijvingsvoorwaarden en de gedragsregels
voor tak 23. In februari werd reeds een vragenlijst verstuurd naar een 600-tal
verzekeringsmakelaars inzake de IDD-gedragsregels. Dit zal vanaf nu elk jaar
gebeuren. De FSMA benadrukt dat deze werkwijze in het voordeel speelt van
de verzekeringsmakelaars. Ze oefent nu toezicht uit op 23.500 tussenpersonen.
Op basis van de antwoorden op de vragenlijsten, kan ze beter inschatten
welke verzekeringsmakelaars het hoogste risicoprofiel hebben voor wat betreft
toezicht. Vervolgens ze haar focus vooral leggen op de meest risicovolle
verzekeringsmakelaars. Criteria die de FSMA in overweging neemt bij het
beoordelen van de vragenlijsten zijn o.a.: de productie in tak23, de omvang van
de tussenpersoon, ontvangen klachten, het tijdig antwoorden en de kwaliteit
van de antwoorden.

OPLEIDINGEN ANTIWITWAS
Om u te helpen de regels inzake antiwitwas
correct toe te passen, organiseert
BZB-Fedafin regelmatig opleidingen
hieromtrent.
Hieronder een overzicht van de komende
opleidingen:
Antiwitwasbeleid:
wat je als makelaar en agent moet weten
10/09/2020, 9u30 – 16u30
De Vesten, Laakdal
Exclusief voor BZB-Fedafin leden
€ 160 (excl. btw)
5 punten bank (B600 014) en
5 punten verzekering (A700 011)
Antiwitwaswetgeving in de praktijk:
hoe herken ik een witwasoperatie?
7/10/2020, 14u00 – 17u30
Hotel Serwir, Sint-Niklaas
Gratis voor medewerkers PC341
€ 100 (excl. btw) voor BZB-Fedafin-leden,
€ 200 (excl. btw) voor niet-leden
30% korting mogelijk met
KMO-portefeuille
3 punten bank (B600 014) en
3 punten verzekering (A700 011)

>>> www.edfin.be

VERZEKERINGEN

OPLEIDINGSKALENDER
Marktvergelijking brand
APRIL

•

11 mei 2020 | 14u00 - 17u15

Woonkredieten in de
personenbelasting: praktijkcases

Congrescentrum Ter Elst Edegem

•

Contract management voor nietjuristen
•

•

1 april 2020 | 8u30 - 17u00

De vennootschap en haar
bestuurder(s)

Crowne Plaza Antwerpen

•

•

God dobbelt niet op de beurs

Ter Elst Edegem

•

28 april 2020 | 8u30 - 17u00

Bluepoint Antwerpen
•

21 april 2020 | 8u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem

•

29 april 2020 | 8u30 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen

•

•

22 april 2020 | 9u00 - 12u30

20 mei 2020 | 13u30 - 17u00
Congrescentrum Ter Elst Edegem

Familiale vermogensplanning

24 april 2020 | 9u00 - 12u30

•

Huis van de Bouw Zwijnaarde
• 3 punten hypothecair krediet

26 mei 2020 | 13u30 - 17u00

Hotel Serwir Sint-Niklaas
• 2 punten bank & 3 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Het pensioenlandschap in België
•

JUNI

•

5 mei 2020 | 9u30 - 16u30
BZB-Fedaﬁn Oudenaarde

• Gratis voor medewerkers PC 341

Update personenbelasting
•
•

26 mei 2020 | 9u00 - 12u00
De Vesten Laakdal

• 1 punt verzekering

Onze partners:

De psychologie van overtuigen
9 juni 2020 | 8u30 - 17u00
Crowne Plaza
•

10 juni 2020 | 8u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem

Actualia beleggingsverzekeringen
9 juni 2020 | 13u00 - 17u30

BZB-Fedaﬁn Oudenaarde

Actualia beleggingsverzekeringen
•

De basis van social media voor
bank- en verzekeringskantoren
•

10 juni 2020 | 9u30 - 16u30
Hotel Beveren

• Gratis voor medewerkers PC 341

3 en 11 juni 2020 | 9u00 - 17u00

• 12 punten verzekering

4 juni 2020 | 13u00 - 17u30

Basiskennis levensverzekering
(particulieren)
•

15 juni 2020 | 10u00 - 17u30
Huis van de Bouw Zwijnaarde

• 6 punten verzekering

Bluepoint Antwerpen
• 4 punten bank & 4 punten verzekering

Extreem productief
•

4 en 5 juni 2020 | 8u30 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen

7 mei 2020 | 9u00 - 12u30
Nieuwgoed Zwijnaarde

Hotel Serwir Sint-Niklaas
• 3 punten hypothecair krediet

Parkoﬃce Kortrijk

Beginselen van het Belgisch
verzekeringsrecht

•

25 juni 2020 | 18u00 - 22u00

• 4 punten bank & 4 punten verzekering

De Vesten Laakdal
• 6 punten bank & 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

De basis van social media voor
bank- en verzekeringskantoren

23 juni 2020 | 13u00 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen

•

•

23 april 2020 | 10u00 - 17u30

MEI

22 juni 2020 | 18u00 - 22u00
Holiday Inn Gent Expo

•

De Vesten Laakdal

18 juni 2020 | 18u00 - 22u00
Hotel Shamrock Tielt

•
•

Het waarderen en structureren van
de verkoop of de aankoop van een
bank- en/of verzekeringskantoor in
10 vragen

16 juni 2020 | 13u00 - 17u00
De Montil Aﬄigem

•

14 mei 2020 | 13u00 - 17u30

Parkoﬃce Kortrijk
• 4 punten bank

Hypotheek- en woonﬁscaliteit
•

•

13 mei 2020 | 13u00 - 17u30

Afspraak is afspraak
•

15 juni 2020 | 13u00 - 17u00
Van Der Valk Hotel Oostkamp

21 april 2020 | 8u30 - 17u00

Locatie te bepalen
• 6 punten bank & 3 punten verzekering

11 juni 2020 | 13u00 - 17u00
Holiday Inn Hasselt

•

Workshop Financial Planning
•

10 juni 2020 | 18u00 - 22u00
Kortrijk Xpo

•

12 mei 2020 | 14u00 - 17u00
Congrescentrum Ter Elst Edegem

9 juni 2020 | 18u00 - 22u00
Link 21 Herentals

• 3 punten verzekering

Sales training ‘Close the deal’
•

8 juni 2020 | 9u00 - 17u00
Lidner WTC Hotel Antwerpen

Schrijf in via:

www.edfin.be
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Edfin-gebruiker
aan het woord
U kent ondertussen ongetwijfeld ons opleidingsplatform Edfin. Maar, wat zijn de
voordelen van het Edfin platform ten opzichte van andere opleidingsplatformen?
En hoe kan het platform u ondersteunen in het dagelijks besturen van uw kantoor?
We vroegen het aan Edfin-gebruiker Jord Dejonghe.

Cfinance is een team van experten met meer dan 50 jaar ervaring in de bancaire
sector en 20 jaar ervaring als onafhankelijk verzekeringsmakelaar die sinds kort ook
haar eigen vastgoedpoot lanceerde.
“Het team van Cfinance bestaat uit 14 medewerkers. We gebruiken het
Edfin-platform om de opleidingen te beheren van het ganse team. Opleidingen
inplannen en opvolgen, het gebeurt allemaal via Edfin. In het kader van de
verplichte bijscholingen en opleidingspunten FSMA, gebruiken we Edfin als
enig platform om alle attesten bij te houden. Niet enkel de attesten van Edfin
opleidingen worden hierin bijgehouden. Ook attesten van niet-Edfin opleidingen,
en zelfs interne opleidingen houden we bij via Edfin.
Ik zou Edfin zeker aanraden aan andere kantoorhouders. Er is noodzaak aan
professionalisering in de sector en opleidingen spelen daar een belangrijke rol in.
Edfin heeft een heel ruim aanbod aan opleidingen. Vooral de opleidingen van Luc
Devlamynck zijn een aanrader. Dankzij Edfin kan je ook alle nodige documentatie
op 1 uniforme manier, voor al je medewerkers bijhouden.
Daarnaast hebben we voor ons kantoor ook reeds een interne opleiding
georganiseerd, samen met Edfin. Luc Willems heeft op maat van ons kantoor een
opleiding gegeven rond de antiwitwaswetgeving in de praktijk. Echt een aanrader.
De samenwerking met Edfin verliep heel vlot, er werden duidelijke afspraken
gemaakt. We overwegen zeker om dit nog te doen in de toekomst.”
DE VOORDELEN VAN EDFIN OP EEN RIJTJE
•
•
•
•
•

Jord Dejonghe, zaakvoerder Cfinance Oostende

Groot aanbod, van verschillende opleidingsverstrekkers, op 1 plaats.
Gebruiksvriendelijk platform.
Beheer eenvoudig je inschrijvingen en de opleidingen die je gevolgd hebt.
Beheer ook de inschrijvingen en opleidingen van je medewerkers in één tool.
Een overzicht van het aantal punten permanente bijscholing, van jou en je
medewerkers. Al je attesten onder één dak!

Voor vragen kan je steeds bij ons terecht via info@edfin.be .

SECTORNIEUWS

Waarom een

aandeelhoudersovereenkomst

interessant kan zijn

Tussenpersonen die voordien collega’s of zelfs concullega’s waren, gaan
al dan niet gedwongen steeds vaker partnerships aan. Voordelen zoals
commerciële slagkracht en schaalvergroting staan hierbij voorop. Maar een
samenwerking loopt niet altijd van een leien dakje en kan voor problemen
zorgen. Een goede aandeelhoudersovereenkomst kan uitkomst bieden.

Herstructureringen zorgen ervoor dat bank- en verzekeringskantoren steeds groter worden en meer tussenpersonen
samenwerken in één vennootschap. Dat houdt voordelen in,
maar brengt ook meer potentiële conflicten met zich mee,
bijvoorbeeld bij het laten toetreden van nieuwe vennoten en een
overdracht aan familieleden. Meer dan ooit zijn goede afspraken
tussen vennoten belangrijk, des te meer aangezien het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen meer keuzevrijheid geeft.
Bovendien krijgen vennootschappen van financiële
tussenpersonen te maken met specifieke conflicten die te maken
hebben met de relatie met de principaal. Of wanneer er sprake is
van ernstige tegemoetkomingen.
De ervaring leert overigens dat statuten erg statisch zijn en niet
voorzien zijn om te anticiperen op deze specifieke problemen of
bepaalde incidenten.
Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst kan hier
op een discrete en flexibele wijze op inspelen. Hierin kunnen
afspraken over in- en uittreden, de toetreding van nieuwe
vennoten, de waardebepaling van de aandelen, de aanstelling
van zaakvoerders, niet-concurrentie en dergelijke vastgelegd

worden. Hoewel het wettelijk niet verplicht is, biedt het heel wat
voordelen op het vlak van confidentialiteit en flexibiliteit.
Maar opgelet: neem algemene modellen van aandeelhoudersovereenkomst niet zomaar klakkeloos over. Zo riskeer je dat
het samen met de statuten complex en onbeheersbaar wordt.
BZB-Fedafin ontwikkelde een model dat aangepast is aan de
bank- en verzekeringsactiviteit en organiseerde een opleiding met
Luc Willems om de concrete praktische toepassing toe te lichten.

MODEL AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST
Overtuigd van de voordelen van een
aandeelhoudersovereenkomst?
Of hebt u die al, maar wilt u zeker zijn dat die aangepast is
aan uw activiteit als tussenpersoon?
Download ons model van aandeelhouderovereenkomst op
www.bzb-fedafin.be.

SECTORNIEUWS
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Evaluatie sociale

zekerheidsbijdragen
zelfstandigen
Eind januari werd de evaluatie van de hervorming van 2015 van de wijze
waarop zelfstandigen hun sociale zekerheidsbijdragen betalen, gepubliceerd.
Het Beheerscomité stelt voor de neerwaartse aanpassing van de voorlopige
premiebetalingen te vergemakkelijken. Dit betekent dat het systeem van de
“drempels” moet worden afgeschaft.

hoefden te betalen. Hoewel een aanpassing naar boven zonder
probleem kon worden gedaan, was het echter moelijker om
minder te betalen. Er moest worden aangetoond dat er sprake
was van een inkomstenvermindering. En er moest worden
aangetoond dat een van de “drempels” die in de wet werden
vastgelegd, werd overschreden. De verlaagde bijdrage werd dan
berekend op deze drempel en niet op de werkelijk verwachte
inkomsten.
Deze procedure was bedoeld om een daling van de inkomsten
te voorkomen. Het totale bedrag van de bijdragen blijft echter
stijgen. Bovendien is sinds 2015 het aantal aanvragen voor
premievrijstelling gedaald van 30.000 naar 10.000.

Sinds 2015 betalen zelfstandigen hun sociale zekerheidsbijdragen op hun inkomen voor het lopende jaar in plaats van het
voorgaande jaar. De belastingdienst biedt een voorlopig bedrag
aan op basis van de belastinggegevens van 3 jaar geleden, met
de mogelijkheid voor de zelfstandige om zijn betalingen naar
boven of naar beneden bij te stellen. De regularisatie vindt plaats
wanneer het inkomen definitief gekend is.
Deze hervorming zorgde ervoor dat zelfstandigen van wie de
activiteit was verminderd, geen onevenredige bijdrages meer

Het systeem is dus volwassen en volgens experts is het tijd om
over te stappen op het systeem waarbij de zelfstandige precies
betaalt volgens zijn verwachte inkomsten, met administratieve
vereenvoudiging. Om de betalingen naar beneden bij te stellen,
volstaat een eenvoudig verzoek, zonder dat een drempel moet
worden overschreden of documenten moeten worden verstrekt.
Het volstaat boekhoudkundige elementen beschikbaar te houden
in het geval van een controle.
De vereenvoudigde neerwaartse aanpassing van de voorlopige
premiebetalingen zal een verdere stap voorwaarts zijn voor het
sociaal statuut van de zelfstandigen.
BZB-Fedafin ondersteunt de vraag om een zo snel mogelijke
implementatie van dit evaluatieverslag.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Hoe wordt de winst

van je vennootschap
belast in 2020?
Met het boekjaar 2019 achter de rug heeft uw vennootschap hopelijk een winst
gerealiseerd. Op die winst zal zij de vennootschapsbelasting moeten betalen.
Het belastingtarief is 29,58 % of onder bepaalde voorwaarden slechts 20,40 %.
De winst van het boekjaar 2020 zal worden belast aan 25 % of 20 %.

EERSTE TARIEFDALING
IN 2018-2019
Met het zomerakkoord is het standaard
belastingtarief in 2018-2019 gedaald van
33,99 % naar 29,58 %. In ruil voor deze
tariefdaling werden een aantal fiscale
aftrekken afgeschaft of beperkt. Indien
uw vennootschap in 2019 een fiscale
winst heeft, dan zal zij hierop 29,58 %
belastingen betalen.
Onder bepaalde voorwaarden wordt
de eerste winstschijf van 100.000
euro belast aan het verlaagd tarief van
20,40 %, dit is meteen 9,18 % lager. De
vennootschap moet dan wel aan minstens
één bedrijfsleider natuurlijke persoon een
bezoldiging geven van minstens 45.000
euro (of minder indien die bezoldiging
minstens gelijk is aan het fiscaal resultaat
van uw vennootschap). De bezoldiging
wordt belast in de personenbelasting.
De toekenning van een minimumbezoldiging geeft recht op een winstbelasting
aan 20,40 % maar dat betekent ook een
hogere personenbelasting. Uw adviseur
kan voor u simulatieberekeningen maken
om dit te optimaliseren.
Bepaalde vennootschappen zijn
altijd uitgesloten zijn van het tarief
van 20,40 %, bijvoorbeeld een

dochtervennootschap. Dit is een
vennootschap wiens aandelen zijn
gehouden door een andere vennootschap.
Ook een grote vennootschap is
uitgesloten van het verlaagd tarief.

VERDERE TARIEFDALING IN 2020
Vanaf het boekjaar 2020 wordt de winst
belast aan 25 %. Het verlaagd tarief voor
de eerste winstschijf van 100.000 euro
daalt lichtjes van 20,40 % naar 20 %.

een vast tarief van 15 %. Dit is meteen
een belastingbesparing van 10 %
indien de winst belast wordt aan 25 %.
De omzetting kan onder bepaalde
voorwaarden ook aan slechts 10 % maar
dan moet uw vennootschap het bedrag
ook investeren.
Uw adviseur kan dit voor u verder
optimaliseren en toelichten.

WAT BIJ EEN GEBROKEN
BOEKJAAR?
Indien het boekjaar niet samenvalt met
het kalenderjaar, dan spreekt men van een
‘gebroken’ boekjaar. Indien het boekjaar
bijvoorbeeld eindigt op 30 september,
dan zal de winst van 1 oktober 2019 tot
en met 30 september 2020 nog belast
worden aan 29,58 % of 20,40 %. De winst
vanaf 1 oktober 2020 zal belast worden
aan 25% of 20 %.

DE INVESTERINGSRESERVES
OMZETTEN AAN 15 % OF ZELFS 10 %?
Uw vennootschap heeft in het verleden
misschien een winst tijdelijk vrijgesteld
door het als een ‘investeringsreserve’
te parkeren op de balans? Zo ja, dan
kan die reserve in 2020-2021 worden
omgezet in een belaste reserve tegen

Gregory Henin,
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be
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Opleiding
in de

kijker

HET WAARDEREN EN STRUCTUREREN VAN
DE VERKOOP OF DE AANKOOP VAN EEN
BANK- EN/OF VERZEKERINGSKANTOOR IN 10
VRAGEN
U heeft intussen al veel opleidingen zien passeren
over overnames en fusies. Maar bent u in één van die
opleidingen precies te weten gekomen hoe u te werk
gaat bij de waardebepaling van een bank- en/of verzekeringskantoor? Tijdens deze praktijkgerichte opleiding
ontdekt u heel concreet hoe u de waarde van een bankof verzekeringsportefeuille of vennootschap kan bepalen
en hoe u best een overname structureert.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
• Wat is het verschil tussen overname aandelen en
overname handelsfonds?
• Wat is mijn onderneming waard?
• Hoe wordt de overnameprijs betaald?
• Hoe een overname financieren?
• Hoe een overname structureren?
• Samenwerking na een overname?
• Hoe verloopt het verkoopsproces?
• Wat met vastgoed?
• Hoe mijn bedrijf verkoopklaar maken?

DATA EN LOCATIES
• Woensdag 20 mei 2020
13u30 – 17u00
Congrescentrum Ter Elst, Edegem
• Donderdag 17 september 2020
13u30 – 17u00
Hotel Serwir, Sint-Niklaas
• Donderdag 26 november 2020
13u30 – 17u00
De Vesten, Laakdal
Prijs
70€ excl. BTW voor leden BZB-Fedafin,
140€ excl. BTW voor niet-leden
Inschrijven kan via www.edfin.be

Hans Certyn is geaggregeerd Licentiaat Economie (UGent) met
11 jaar bankervaring, waar hij interne bankopleidingen gaf aan
kmo-specialisten en kmo-adviseurs rond diverse kmo-gerelateerde
onderwerpen. Hans was nadien gedurende enkele jaren CFO van
een familiale kmo. Momenteel is Hans zaakvoerder van een bureau
gespecialiseerd in de bemiddeling van overnames van handelszaken
en kmo’s (Finactor bvba).
Vanuit zijn dagdagelijkse praktijk komt hij zeer regelmatig tussen in
de aan- of verkoop van bank- en verzekeringskantoren.

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

