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Edito
Bedankt voor het
jarenlange vertrouwen
verbetering van ons statuut. Een uitgebreid verslag van ons congres vindt u
verder in deze nieuwsbrief.

Daniel Nicolaes

et een record van meer dan
830 inschrijvingen, actuele
thema’s en boeiende sprekers kunnen we andermaal
terugblikken op een zeer
geslaagde editie van het BZB-congres,
dat dit jaar in het teken stond van ons
15-jarige bestaan. Wij wensen dan ook
een aantal mensen in de bloemetjes te
zetten. Niet alleen de medewerkers voor
hun inzet en de vele sponsors voor hun
steun, maar ook u als BZB-lid voor uw
jarenlange vertrouwen. BZB zal de komende jaren ook verder ijveren voor een

M

De laatste maanden heeft BZB vooral
actief gelobbyd in het kader van Twin
peaks II. Met erg gedetailleerde argumenten en zin voor realiteit gaven we
ons niet zomaar gewonnen en dat heeft
zo zijn vruchten afgeworpen. De ingangstermijn van de nieuwe wet werd
verschoven van 1 januari 2014 naar 30
april 2014. Bovendien zitten we nu wekelijks samen met de FSMA om de verdere praktische modaliteiten in te vullen.
Uiteraard is dit dossier voor BZB van de
hoogste prioriteit en engageren wij ons
om onze leden op regelmatige tijdstippen te informeren over de huidige stand
van zaken en de praktische gevolgen
voor de tussenpersonen. Meer hierover
leest u verder in deze nieuwsbrief.
BZB heeft niet enkel op nationaal vlak,
maar ook op Europees vlak gelobbyd. De
Commissie economische en monetaire
zaken (ECON) heeft beslist om een aan-
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tal bijkomende vereisten toe te voegen
aan de maatregelen die in het kader van
de regelgeving over het zogenaamd key
Information document (KID) over beleggingsproducten in het leven geroepen
zijn om de belegger te beschermen. Zo
hebben we het standpunt van FECIF, de
Europese vereniging van financiële tussenpersonen, bezorgd aan de Belgische
leden van het Europese parlement met
de vraag om een aantal amendementen
aan te passen. In dit standpunt werden
onze belangrijkste bekommernissen
aangekaart, waaronder het openbaar
maken van vergoedingen en kosten en
de bijkomende administratieve werklast
voor de tussenpersonen.
Ten slotte wens ik jullie allen prettige
eindejaarsfeesten en een succesvol en
vooral gezond 2014 toe !

Daniel Nicolaes
Voorzitter 

§§§
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Vernieuwing in het financiële landschap
Troeven van de financiële tussenpersoon
UITGEBREID VERSLAG VAN HET BZB-CONGRES
e tiende en tegelijkertijd
jubileumeditie van het
BZB-congres – BZB bestaat
15 jaar - was een schot in
de roos. Wie erbij was,
zal dit kunnen beamen. Zowel het
thema “Vernieuwing in de financiële sector” als de gevolgen die deze
met zich meebrengt voor de financiële tussenpersoon hebben opnieuw
voor een recordaantal inschrijvingen
gezorgd. Meer dan 830 professionals
uit de financiële sector schreven zich
in voor dit event in het Kinepolis
Event Center in Antwerpen.

D

Twin Peaks II: het resultaat van een
gebrek aan realiteitszin
BZB-voorzitter Daniel Nicolaes opende
het congres met een uitgebreid dankwoord gericht aan alle aanwezigen voor
hun jarenlange vertrouwen en hun aanwezigheid. Daarnaast richtte hij ook een
speciaal woord van dank aan de talrijke
sponsors, zonder wie het congres niet
mogelijk was geweest.
In zijn openingsspeech, die hij de titel
“Lof der Belgische zotheid” gaf, klaagde hij voornamelijk het gebrek aan realiteitszin in de politiek aan. Deze vloeit
volgens hem voort uit de al hevig woedende verkiezingskoorts, waardoor de
politici nog snel een aantal wetten willen doorvoeren.
Twin Peaks II is hier een goed voorbeeld
van. In dat kader haalde hij een aantal
punten aan die – gezien de grote impact
op de activiteit van de financiële tussenpersoon – onaanvaardbaar zijn. Eerst
en vooral wees hij erop dat de sector
niet degelijk geconsulteerd werd. Men
kreeg in volle vakantieperiode slechts
een paar weken tijd om te reageren.
Met de reacties is bovendien nauwelijks
rekening gehouden: de wet werd deze
zomer quasi ongewijzigd gestemd. Andere bekommernissen die Nicolaes aanhaalde, waren de onrealistische timing

Daniel Nicolaes

Luc Colebunders

die oorspronkelijk werd vooropgesteld,
de transparantie van commissielonen en
de vereiste van essentiële productkennis. De timing is intussen – mede dankzij
het intensieve lobbywerk van BZB – opgeschoven van 1 januari 2014 naar 30
april 2014. De transparantie van commissielonen zou volgens Nicolaes uitgebreid moeten worden naar een transparantie van de totale kostenratio. Inzake
de vereiste van essentiële productkennis
vraagt hij zich af hoe de tussenpersonen
zullen kunnen aantonen dat zij over de
nodige kennis beschikken.
Vervolgens gaf hij een overzicht van de
stappen die BZB in het kader van deze
nieuwe wet zal ondernemen. Een intense dialoog met de FSMA staat centraal.
Ook zal BZB een campagne opstarten
om haar leden te sensibiliseren en standaarden aanbieden die hen kunnen helpen om aan de nieuwe verplichtingen te
voldoen. Wat betreft de transparantie
van commissielonen zal de FSMA een
reglement opstellen. BZB zal hierover
met de FSMA en de sector in dialoog
gaan. Ten slotte haalde Nicolaes aan
dat er een voorontwerp van wet is om
nieuwe regels op te leggen op het vlak
van kredietbemiddeling. Ook hier waar-

schuwt hij voor een overdreven betutteling van de consument.
Desalniettemin eindigde Nicolaes met
een positieve noot. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de financiële tussenpersoon zich zal kunnen aanpassen aan de
gewijzigde omstandigheden. “Het zijn
niet de sterkste die overleven, ook niet
de slimste, maar wel diegenen die zich
het beste aan de veranderingen aanpassen,” aldus Nicolaes.
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BZB actief in het verleden, actiever
in de toekomst
BZB-secretaris Luc Colebunders gaf
summier het pad aan dat BZB sinds haar
oprichting in 1998 heeft bewandeld.
Van een groepje agenten met lef, agenten die hun statuut van gemandateerde
zonder enige bescherming wilden verbeteren, is BZB uitgegroeid tot een erkende en gerespecteerde gesprekspartner
in de sector. Het aantal leden is gegroeid
tot iets meer dan 1320 zelfstandige tussenpersonen, die samen 3000 zelfstandigen in de sector vertegenwoordigen.
Deze stellen op hun beurt zo’n 12.000
mensen te werk. Colebunders stelde
eveneens kort een actieplan voor de
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Wouter De Ploey

Erwin Daems

toekomst voor. De kernactiviteit van BZB
blijft het verstrekken van advies, informatie en opleidingen, evenals het verdedigen van de algemene en individuele
belangen van de zelfstandige financiële
tussenpersoon. BZB lobbyt niet alleen intensief in het kader van de nieuwe Twin
Peaks II-regelgeving, maar houdt ook
andere nationale en Europese regelgeving nauwlettend in het oog. Ten slotte
wees hij erop dat BZB ook actief bezig
is met de uitbreiding van het pakket ledenvoordelen, het optimaliseren van de
informatiedoorstroming, communicatie
en interactiviteit met haar leden.

maar liefst bijna drie keer hoger lag dan
in 2008. Vervolgens sprak De Ploey over
de tweede trend die een impact heeft
op de distributie, zijnde de kostendruk.
De historisch lage winstmarges – die
in West-Europa gemiddeld 20% lager liggen dan voor de crisis - leggen
een enorme druk op het systeem. Het
spreekt voor zich dat dit een enorme impact heeft op het distributiekanaal. De
distributie telt immers voor de helft van
de kosten voor retailbanken. Daarbij valt
op te merken dat België nog altijd een
veel hoger aantal agentschappen telt
dan elders in West-Europa. Ten slotte
gaf De Ploey meer uitleg bij de derde
trend, namelijk de regulering. Hij vergelijkt het met een soort van “Olympische Spelen”, waarin regelgevers elkaar
de loef afsteken om zo snel en zoveel
mogelijk nieuwe regels introduceren. De
regulering treft het bankieren volgens
hem vanuit diverse domeinen, zowel
op het vlak van prudentiële regelgeving
(kapitaal, liquiditeit, supervisie,…), systemische bescherming als de regelgeving om de consument te beschermen.
Terwijl liquiditeit bijvoorbeeld geen issue
was 10 tot 15 jaar geleden, is dit nu
een belangrijk punt vanuit prudentieel
toezicht. Ten slotte wees hij erop dat de
nieuwe regels op alle bankproducten
betrekking hebben. Gaande van consumentenkrediet over hypothecair krediet,
beleggingen met MiFID II en PRIP’s tot
de richtlijn verzekeringsbemiddeling en
de betalingen met onder andere geplande invoering van de SEPA-zone.

Drie belangrijke trends
die de financiële distributie
onder druk zetten
Wouter De Ploey, Directeur van het
Business Technology Office bij McKinsey & Company, toonde zich al voor de
derde keer bereid om te spreken op het
BZB-congres. Hij gaf er een heldere uiteenzetting over de drie essentiële trends
die vandaag wegen op de financiële
distributie in België: digitalisering, kostendruk en regulering. Hij toonde aan
dat België in sneltreinvaart digitaliseert.
91% van de Belgen zoekt maandelijks
informatie online, 23% heeft een smartphone en 7% heeft een tablet. Uit een
onderzoek bij een aantal duizenden
personen in heel Europa blijkt bovendien dat meer dan een vierde van de
online gesprekken gaat over de service
van het distributiekanaal en dat het belang van digitale contactpunten in 2012
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Hoe omgaan met de gevolgen
van deze trends?
Nadat duidelijk werd dat de financiële
distributie als gevolg van deze trends
zwaar onder druk komt te staan, stelde
Erwin Daems, Junior Partner bij McKinsey & Company, de vraag waarop iedereen zat te wachten: Wat nu? Wat staat
ons te doen in deze woelige tijden van
verandering? Belangrijk, zo zei hij, is dat
de fysieke distributie zo ideaal mogelijk
wordt ingezet. Van traditionele bankagenten met een loket moet het kantoor evolueren naar een open ruimte
dat gericht is op advies, en dat in een digitale omgeving die volop aan het evolueren is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het
aantal contacten met klanten die mobile
banking gebruiken elf keer gestegen is.
Gemiddeld zes keer per week neemt
zo’n klant contact op met de bank. En
de snelheid waarmee mobile banking
ingang vindt, is drie keer zo snel als internetbankieren. Daems had het voorts
over de “Funnel”, het proces van de
klant in de aankoop van een product of
dienst. Eerst zoekt de klant informatie,
dan krijgt hij advies, het product wordt
verkocht en tenslotte is er de service na
verkoop. Uit onderzoek blijkt dat bij bijvoorbeeld beleggingsproducten, meer
dan 60% van de klanten digitaal gaat
in één van die stappen. Het is belangrijk daarmee rekening te houden. Dit
betekent dat ook de competenties van
de bedienden moeten evolueren naar
verkoop en advies. Het beheer van de
competenties in het kantoor krijgt een
cruciale rol toebedeeld.
Verder wijst Daems op het belang om
- gezien de druk op de kosten - de productiviteit van het kantoor te verhogen.
Daar zitten volgens hem heel wat mogelijkheden. Nu wordt slechts 20% van de
tijd aan verkoop en advies besteed. Dit
moet minstens opgetrokken worden tot
50%. Daartoe moet een stappenplan
worden opgesteld waarbij transacties
zoveel mogelijk naar andere kanalen
worden gemigreerd om zo capaciteit
vrij te maken. Het tijdsgebruik van de
medewerkers moet worden geoptimaliseerd en het verkoopproces moeten
worden gebaseerd op de noden van
de klanten. In dat kader is het volgens
Daems belangrijk de prestaties van de
medewerkers te registreren, zodat je
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Tom Van Dyck

ze kan coachen om de beschikbare tijd
beter te gebruiken. Het verkoopproces
moet meer als een adviesproces worden
ingezet. Wanneer een klant bijvoorbeeld een rekening komt openen, moet
het gesprek worden opengetrokken om
te polsen naar zijn behoeften en daarop
in te spelen.
Tenslotte is het ook van belang de klantenrelatie te versterken en het vertrouwen van de klant te verwerven. Dit is
volgens Daems een van de sterktes van
de zelfstandige agent. Hij is ingebed in
het lokale netwerk en kan bogen op een
continuïteit van klantenrelaties. Maar
het kan nog beter. Het identificeren van
belangrijke levensmomenten bij klanten,
zoals het begin van een gezin, trouwen,
een huis kopen, kinderen of bijvoorbeeld pensionering, kan hierbij helpen.
Daems adviseert in dit kader om 360°
gesprekken te voeren om hen beter te
kennen en begrijpen. Volgens hem mag
het zichtbaar zijn voor de klanten ook
niet uit het oog worden verloren. Advies
met een persoonlijke touch, maar ook
de sociale media maken het mogelijk
om de ervaring van de klant te personaliseren. Hij nodigt de tussenpersoon dan
ook uit om na te denken hoe ze dit digitaal kunnen doen. Daems sloot af met
de boodschap dat de ondersteuning
van de banken en de verzekeringsmaatschappijen heel belangrijk is bij het omvormen van het kantoor. Hij raadt ook
aan om desnoods enkel te werken met
de maatschappijen die deze ondersteuning bieden.

Twin Peaks II Wat betekent het voor u?
Tom Van Dyck, advocaat-partner bij
Liedekerke, ging de uitdaging aan om
de nieuwe Twin Peaks II regelgeving uit
te leggen zonder al te veel te vervallen in
juridisch jargon. Hij begon zijn pleidooi
met de opmerking dat de nieuwe regels
van toepassing worden op alle werknemers en dus niet enkel op de PCP’s en
VVD’s. In tweede instantie wees hij erop
dat men niet alleen in België bezig is met
nieuwe regelgeving, maar dat er vanuit
Europa ook heel wat nieuwe regels op
komst zijn. Zowel MiFID als de richtlijn verzekeringsbemiddeling worden
geherevalueerd. Stemming hierover is
voorzien in 2014. Bovendien streeft het
Europese Parlement net als Twin Peaks
II ook naar een uitbreiding van de MiFID-gedragsregels naar de verzekeringssector. Maar dit werd geblokkeerd door
de Europese Raad. Gabriel Bernardino,
voorzitter van EIOPA, de Europese toezichthouder, zei op 19 september 2013
dat hij gekant is tegen de toepassing
van de MiFID-gedragsregels op de verzekeringssector. Zodra MiFID II gestemd
is in het Europese Parlement zal Twin
Peaks II dus moeten worden herzien, zodat we volgens Van Dyck binnen twee
jaar al Twin Peaks III mogen verwachten.
Van Dyck plaatste de kern van de nieuwe regels in een overzichtelijke tabel.
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Bij elk van die punten gaf hij aan welke
impact deze nieuwe regels volgens hem
zullen hebben. Zo voorspelt hij dat de
loyauteitsplicht, de plicht om een dossier aan te leggen, en de rapporteringsplicht weliswaar een aandachtspunt
worden, maar een eerder lage impact
zullen hebben op de tussenpersoon. Regels waar wel actie wordt vereist, maar
waar hij ook geen grote impact op de
organisatie verwacht, zijn de regels inzake belangenconflicten, de regels die
opleggen dat de informatie die wordt
gegeven correct, duidelijk en niet misleidend mag zijn en tenslotte de verplichting om passende informatie te verstrekken. Een hoge impact verwacht hij van
de verplichting om de geschiktheid te
beoordelen (suitability), de verplichting
om de passendheid te beoordelen (appropriateness) en de vereiste van productkennis (know your product). Deze
zullen een grote invloed hebben op de
organisatie en vereisen dus actie.
Van Dyck wees erop dat het in het kader van bewijsvoering bij geschillen achteraf van groot belang is dat de klant
de vereiste documenten ondertekent.
Ook vestigde hij de aandacht op het feit
dat bijna elk serieus gesprek zal worden
aanzien als beleggingsadvies en dat dus
de regels van suitability zullen van toepassing zijn. Hij raadde daarom aan om,
gezien ook voor appropriateness een
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vragenlijst moet worden ingevuld, te
kiezen voor suitability om problemen op
dit front te vermijden.
De verplichting “know your product” is
een nieuwe verplichting en gaat verder
dan de MiFID-regels. Bovendien geldt
deze ook voor de werknemers en niet
alleen voor de VVD’s. Het product kennen betekent dat men het in die mate
moet kennen om het aan de klant te
kunnen uitleggen. Zo zal u bijvoorbeeld
moeten kunnen uitleggen of er bij een
bepaald product een kapitaalsgarantie is
of niet en wat dit nu precies wil zeggen.
Voor Van Dyck is het vooral belangrijk
dat men begrijpt waar we naartoe gaan.
We zitten op een belangrijk keerpunt,
namelijk dat van een cultuur waarin de
klant eerder zwijgzaam was en zich baseerde op een lang bestaande vertrouwensband naar een context waarin de
klant veel mondiger is, vlugger opgeruid
is en ook voor kleinere bedragen actie
onderneemt. Dit alles is tot nu toe vrij

onbekend terrein. Ook de mogelijkheid
van mystery shopping interpreteert Van
Dyck als het aanmoedigen van een vijandige sfeer ten opzichte van de sector,
waarbij hij de vergelijking maakt met
de Amerikaanse toestanden. In dat kader wees hij ook op de wetswijziging
die wordt voorbereid en waardoor een
groepsvordering (class action) mogelijk
wordt, iets wat vandaag nog niet kan
in België. Dit betekent dat klanten zich
zullen kunnen groeperen en samen zullen kunnen procederen tegen een tussenpersoon.
Tom Van Dyck sloot af met richtlijnen
hoe tussenpersonen zich kunnen beschermen indien het misgaat. De basis
is volgens hem een goede adviesrelatie.
Maar ook hier is het van groot belang
zich juridisch te wapenen. Dit betekent
investeren in een kort, duidelijk en helder basisdocument dat tegenover alle
klanten gebruikt kan worden. Van Dyck
wijst ook op de noodzaak ervoor te zor-

gen dat de klant dit ondertekent. Verder
raadt hij aan om meteen voor suitability
te kiezen en de procedures in uw kantoor eenvoudig en duidelijk te houden,
maximum twee tot drie pagina’s. Kortom, Twin Peaks II betekent volgens hem
dat men moet investeren in know how,
in juiste documenten en procedures.

Bank-unie ripple effect
BZB was blij een spreker uit ietwat onverwachte hoek te hebben kunnen
strikken. Karel Lannoo, Directeur van
de onafhankelijke Europese denktank
CEPS, belichtte de regelgeving vanuit
Europees perspectief en spaarde tot ongenoegen van een deel van de aanwezigen de kritiek niet op de bankensector.
De week voor het congres werd de officiële beslissing genomen dat we naar
een bankunie gaan (zie kader op blz. 9).
Vanaf november 2014 zal er een eengemaakt toezicht zijn in Europa, één

Wat doet BZB voor u?
Intussen heeft u al heel wat kunnen lezen over de
nieuwe wet Twin Peaks II. Wij geven u een korte
update van de huidige stand van zaken.

Intensief lobbywerk
BZB heeft het laatste half jaar intensief gelobbyd om de
gevolgen van Twin Peaks II voor de financiële tussenpersoon te beperken. En met succes. Zo lag de datum van
inwerkingtreding veel te dichtbij. De sector kon onmogelijk tegen 1 januari 2014 aan de nieuwe regels aangepast zijn. Mede dankzij het lobbywerk van BZB worden
de nieuwe regels pas vanaf 30 april 2014 van toepassing.
Een ander punt waar we sterk op gelobbyd hebben, is
de vereiste van transparantie van commissielonen die in
de uitvoerende KB’s zou worden voorzien. Hier hebben
de politici ons slechts voor een klein stukje willen volgen, in die zin dat de FSMA bij wijze van reglement zal
opleggen hoe aan die transparantieplicht moet worden
voldaan. Hierbij zou input van de sector mogelijk zijn.
Hoe ver staat het dossier vandaag?
Op het moment van het schrijven van dit artikel waren
de Koninklijke Besluiten (KB’s) die de wet moeten uitvoe-

ren nog niet gepubliceerd. Er werd gewacht op advies
van de Raad van State. Zodra de KB’s gepubliceerd zijn,
zal de FSMA een circulaire uitschrijven – in overleg met
de sector – waarin wordt toegelicht hoe de wetgeving
moet worden geïnterpreteerd.
BZB, uw duurzame partner in een wereld
vol verandering
BZB maakt van de verdediging van uw belangen in dit
dossier een topprioriteit. Vooreerst neemt BZB actief
deel in de werkgroepen opgericht door de FSMA. Dit
betekent dat BZB input kan leveren bij de circulaire en
bij het reglement dat de FSMA zal schrijven inzake de
transparantie van commissielonen. Naast een intense
dialoog met de sector en de toezichthouder zal BZB ook
een campagne opstarten en roadshows organiseren om
haar leden uitgebreid te informeren over de nieuwe wetgeving en hoe ze aan de nieuwe regels kunnen voldoen.
Ook zal ze een aantal standaarddocumenten ter beschikking stellen die hen daarbij moeten helpen. In tussentijd
houdt BZB haar leden zowel via de nieuwsbrief als per
mail op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in
dit dossier.
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Karel Lannoo

concurrentie-autoriteit die de schandalen opvolgt, prijszettingen doorvoert en
beboet. De link tussen lidstaat en bank
wordt doorbroken. Lannoo is hier grote
voorstander van. Het is volgens hem dui-

delijk dat de toezichthouders de laatste
jaren geen goed werk hebben geleverd
en dat het dus beter is het toezicht door
de ECB te laten waarnemen. Welk effect heeft dit nu op de tussenpersoon?
Volgens Lannoo zal het gedragstoezicht
veel beter worden toegepast dan tot
nog toe het geval was. Het prudentieel
toezicht verschuift naar Frankfurt. Als
gevolg zullen de nationale toezichthouders meer tijd hebben om gedragstoezicht uit te oefenen.
De crisis heeft ons geleerd dat de zaken heel relatief zijn. De wetgeving kan
binnen vijf jaar volledig anders zijn. Eén
ding is zeker volgens Lannoo: de zelfregulering heeft afgedaan. Volgens hem
staat de EU er economisch nog heel
slecht voor. Hij gaat ervan uit dat de ECB
het toezicht zeer goed zal willen doen
en niet dezelfde fout zal willen maken
als de nationale toezichthouders. Draghi
heeft overigens gezegd dat er banken
moeten kunnen failliet gaan en dat de
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ECB ze failliet zal laten gaan als ze echt
niet goed werken.
De nieuwe Europese financiële regelgeving wordt gekenmerkt door enorm
veel details, zowel in de primaire als in
de secundaire regelgeving. Single rule
book betekent dat een enorm niveau
van detail vereist is. Lannoo ziet het
nog jaren duren vooraleer de gedragsregels goed worden toegepast. One size
fits all: tot 2007 was er een proces van
schaalvergroting in de sector en deze
tendens werd gestimuleerd door het
principe “too big to fail”. Lannoo zou
liever meer vormen van verscheidenheid
zien. Hij ziet dan ook de nood aan zelfstandige tussenpersonen als buffer tussen de bank en de klanten. Het zou volgens hem zo moeten zijn dat de meest
intelligente of beste spelers overleven in
plaats van de grootste. Maar hij meent
dat de overtuiging “too big to fail” nog
jaren mee zal gaan.

ECB bereidt taak als toezichthouder voor
De Europese ministers van financiën hebben op 15
oktober formeel een akkoord bereikt met het Europese Parlement over een gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor de bankensector. Dat is een
belangrijke mijlpaal op weg naar de Europese bankenunie. De Europese Centrale Bank (ECB) zal haar
nieuwe taak als superwaakhond van de Europese
bankensector ten volle waarnemen vanaf november 2014 en is inmiddels gestart met de voorbereidingen.
Wie doet wat?
Met het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme wordt
een nieuw stelsel van financieel toezicht opgericht dat
bestaat uit de ECB en de bevoegde nationale autoriteiten van de deelnemende EU-landen. Tot die EU-landen
behoren de eurolanden en enkele niet-eurolanden die
hebben besloten nauw samen te werken met het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.
De ECB zal, in nauwe samenwerking met de nationale
toezichthoudende autoriteiten, rechtstreeks toezicht uitoefenen op banken in de eurozone met activa ter waarde van meer dan 30 miljard euro of die ten minste 20%
uitmaken van het bbp van het land waar zij gevestigd

zijn. De ECB start met haar toezichthoudende taken in
november 2014. Ze zal haar taak als toezichthouder naar
eigen zeggen strikt gescheiden houden van haar monetaire beleid om eventuele belangenconflicten te vermijden. De nationale toezichthouders zullen het grootste
deel van het toezicht op de kleinere banken voor hun
rekening nemen en de dagelijkse toezichtstaken uitvoeren in verband met consumentenbescherming, witwassen van geld, betalingsdiensten, enz.
Naar een betere bescherming van de consument
Het Europese toezicht op de bankensector vormt een
hoeksteen van de bankenunie. Dit project moet de eurozone beter wapenen tegen financiële crisissen en de
vicieuze cirkel tussen falende banken en stijgende staatsschulden breken. De oprichting van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) was een voorwaarde
voor de inschakeling van het Europese stabiliteitsmechanisme (ESM). Dit is een permanent noodfonds voor de
redding van lidstaten van de Europese Unie in moeilijkheden en zal een directe herkapitalisering van banken
mogelijk maken. Daarvoor moest het ESM nog een beroep doen op de schatkisten van de verschillende lidstaten. Een directe herkapitalisering zal er dus voor zor-
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gen dat de belastingbetaler in de toekomst niet langer
opdraait voor bankcrisissen. Intussen wordt nog voort
gewerkt aan twee andere pijlers van de Bankenunie: het
Europese mechanisme voor de afwikkeling van falende
banken en de bescherming van de spaartegoeden. Gehoopt wordt dat beide dossiers nog voor de Europese
verkiezingen afgerond kunnen worden.

dat deze laatste betrokken wordt bij een internationale
stresstest en wel omwille van het feit dat de spaarbank
een balanstotaal heeft van meer dan 30 miljard euro.
Ten slotte is er ook Dexia. De ECB heeft evenwel al meegedeeld dat de restbank op een aangepaste aanpak
kan rekenen, omdat ze al onder het mes ging voor de
Europese Commissie het licht op groen zette voor haar
uitdoofplan.

ECB bereidt rol als toezichthouder voor
Zoals gezegd zal de ECB vanaf november volgend jaar
haar nieuwe taak als toezichthouder officieel waarnemen. Maar dit wil niet zeggen dat ze een jaar bij de pakken blijft zitten. Om de transparantie en het vertrouwen
in de sector te herstellen en om indien nodig al te kunnen
ingrijpen, zal ze een jaar lang 128 grootbanken grondig
tegen het licht houden. Deze zijn gevestigd in 19 landen (de eurozone plus Letland en Litouwen) en zijn goed
voor 85 procent van het bankwezen in het eurogebied.
Voor België zal dat ongeveer dezelfde verhouding zijn.
Want van de vier grootbanken in ons land, die zowat
vier vijfde van de markt bezetten, doen niet alleen KBC
en Belfius rechtstreeks mee, maar ook BNP Paribas Fortis
en ING via hun moederhuis in respectievelijk Frankrijk
en Nederland. Enkele andere Belgische spelers worden
eveneens indirect gescreend via de groep waartoe ze behoren. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Deutsche Bank.
De ECB buigt zich ook over AXA Bank Europe, Bank
of New York Mellon en Argenta. Het is de eerste keer

Het onderzoek zal een jaar in beslag nemen en bestaat
uit drie fasen. De ECB begint met een risicoanalyse op
drie vlakken: liquiditeit, schuld en financiering. De bedoeling is om zo snel mogelijk gezwellen op te sporen
en meteen te kunnen ingrijpen. Vervolgens controleert
de ECB de activa, gaande van alle mogelijke activa over
gewone en probleemleningen tot staatsobligaties. De
finale fase bestaat uit een stresstest om uit te maken
of de balansen van de banken bestand zijn tegen stress
factoren.

Met betrekking tot MiFID stelt Lannoo
dat dit vooral van belang is geweest
voor de beurzen en de markten, maar
dat dit niet veel impact heeft gehad op
het gedrag van de banken. In de regel, zo stelt Lannoo, bieden de banken
vooral producten aan die in hun eigen
belang zijn en niet in het belang van de
klanten. Over MiFID II wordt nu gediscussieerd tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad (in zogenaamde “trilock”).
Hij stelt dat er door de lobby van de banken bijna niets veranderd is. Het enige
wat hij als een goede zaak beschouwt,
is dat MiFID II veel meer transparantie in
de obligatiehandel gebracht heeft. Hij
verwijst daarbij naar het Verenigd Koninkrijk. Daar is advies enkel mogelijk
indien er een duidelijke kost voor wordt
aangerekend. Volgens hem wordt er nu
te weinig actie ondernomen tegen belangenconflicten en inducements. Maar
hij meent dat dit snel zal worden aangepakt. Door schandalen zou de ont-

De ECB gaat uit van een kapitaalbuffer van acht procent
van de risicogewogen activa. Daarmee gaat de instelling
verder dan de internationale Basel III-kapitaalnormen,
maar minder ver dan wat de markten tegenwoordig eisen van de banken. Voorlopig is nog niet duidelijk of de
Belgische banken aan die acht procent voldoen. Voorts is
het weinig waarschijnlijk dat alle banken de doorlichting
met glans zullen doorstaan. Onder meer voor de Italiaanse instellingen worden problemen verwacht.

koppeling tussen verkoop en advies wel
eens vlug kunnen gaan.
Met betrekking tot langetermijnfondsen stelt Lannoo dat er in de EU nood
is aan een product dat investeringen op
lange termijn toelaat, met een degelijke
return. Nu is er voor langetermijnfondsen enkel in Denemarken een positieve
return, zelfs in crisistijd. Vaak zijn de
kosten ook te hoog voor het runnen
van die fondsen. De Europese markt is
te gefragmenteerd met grote verschillen
in return en kosten. In Denemarken kent
men niet alleen de beste return, maar
ook de laagste kosten. Lannoo ziet een
slechte reglementering van de markt en
teveel fee voor de fondsmanager, wat
een slechte return geeft. Dit is volgens
hem dan ook de reden waarom de klanten daar niet in beleggen.

Koen van den Brandt, grow how
coach bij Atlas, sloot het congres net
als vorig jaar af met een ontspannende
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Koen van den Brandt

uiteenzetting met toch interessante tips
voor de bedrijfsleider. De uitgebreide
receptie en de filmvoorstelling Worlds
Away 3D voor de liefhebbers vormden
een perfecte afsluiter van een meer dan
geslaagd congres.
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is altijd voordeliger zwart op wit. Neemt u graag wat extraatjes mee aan boord? Met het
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Seminarie

PLAT FINANCIER
BZB presenteert Plat Financier, een smaak- en spraakmakende reeks lunchcauserieën exclusief voor haar leden.
Plat financier bestaat uit een reeks van vier lunchcauserieën. Na een lekkere
maaltijd krijgt u telkens een actueel financieel of fiscaal thema voorgeschoteld door sprekers met een uitstekende expertise in de materie.

21 januari 2014:
Compliance - Wat betekent dit voor de financiële tussenpersoon?
Spreker: Hein Lannoy, Adjunct-directeur bij de FSMA.
Inhoud: Wellicht heeft u gemerkt dat u steeds meer vragen of interne nota’s krijgt
van de compliance officer. Hoe moet u daarop reageren? Waar moet u de compliance officer situeren in de structuur van de bank of verzekeringsmaatschappij? Wat
is zijn rol? Wat is het verschil met interne audit? Moet u antwoorden op vragen
van de compliance officer? Is zijn rol beperkt tot toezicht op de medewerkers en
zelfstandige financiële tussenpersonen? Kunt u zaken signaleren aan de compliance
officer? Op deze en vele andere vragen geeft Hein Lannoy u tijdens deze causerie
een duidelijk antwoord.

22 mei 2014: (Vermogens)planning met bank- en
verzekeringsproducten anno 2014
Spreker: Leo De Broeck, Advocaat-partner bij De Broeck | Van Laere & Partners,
Prof HUBrussel en Fiscale Hogeschool
Inhoud: Tijdens deze lunchcauserie wordt een overzicht gegeven van de meest courante vormen van vermogensplanning over de generaties heen, rekening houdend
met de recent gewijzigde fiscale en (land)verzekeringswetgeving.
Leo De Broeck geeft u een “dashboard”-overzicht, waarmee u als adviseur achteraf
uw cliënten overzichtelijk kunt informeren/begeleiden.

23 sepember 2014: Ratings en ratio's - Betekenis,
interpretatie en gebruik in de adviespraktijk
Spreker: Ben Granjé, Sales Director bij Morningstar Benelux
Inhoud: Tijdens deze causerie in samenwerking met Morningstar wordt toelichting
gegeven bij een aantal manieren van ratings en ratio’s van fondsen. De financiële
wereld maakt gebruik van een terminologie die niet altijd eenvoudig is, en vaak
niet eenduidig vergelijkbaar is tussen producten of fondsenfiches van verschillende
huizen. Om het gebruik van ratings en ratio’s te optimaliseren en productinformatie
transparant te maken, zullen we in deze sessie productfiches (factsheets) bestuderen en de begrippen verklaren, focussen op de ratio’s voor risico en return, plus de
kwalitatieve en kwantitatieve ratings, en aangeven hoe deze ratings en ratio’s in de
praktijk te interpreteren en gebruiken om een gefundeerde productkeuze en verantwoorde portfolio opbouw mogelijk te maken – zoals voorzien in de zorgplicht van
de adviseur.
[ 14 ]

Praktische informatie
Locatie
Holiday Inn Expo Gent, Maaltekouter 3 9051 Sint-Denijs-Westrem
Timing
11u15 onthaal
11u30 Lunch
12u30 Voordracht en ruimte voor vraagstelling
14u Einde
Geregelde bijscholing
1 punt bank en 1 punt verzekeringen per causerie
Deelnameprijs
Enkel BZB-leden kunnen zich voor de lunchcauserieën inschrijven.
Voor de volledige reeks betaalt u € 250.
Per causerie betaalt u € 85.
U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer BE24 8289 9854 3738, met vermelding van uw naam, uw adres en uw BZB-lidnummer. Gelieve ook aan te geven voor
welke causerieën u zich inschrijft. Wenst u zich voor de hele reeks in te schrijven,
voeg dan de vermelding “Reeks” toe. Zo niet, vragen wij u de datum toe te voegen
van deze waarvoor u zich inschrijft. Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, sturen
wij u een factuur voor voldaan.

Als u verhinderd bent voor één van de lunchcauserieën, kan u zich laten vervangen door
een collega. Inschrijvingen per causerie kunnen geannuleerd worden tot één week voor
de causerie. Na deze datum wordt het volledige bedrag aangerekend. Inschrijvingen voor
de reeks kunnen niet geannuleerd worden.

PLAT FINANCIER
Naam Kantoor: ............................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 1: ......................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 2: ......................................................................................................
BZB-Lidnummer: ..........................................................................................................................................
Kantooradres: ...............................................................................................................................................
Telefoon: .................................................................. Fax: .............................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................

Ik schrijf in voor:






De volledige reeks lunchcauserieën
21 januari 2014: Compliance - wat betekent dit voor de financiële tussenpersoon?
22 mei 2014: (Vermogens)planning met bank- en verzekeringsproducten anno 2014
23 september 2014: Ratings en ratio’s – betekenis,
interpretatie en gebruik in de adviespraktijk
Inschrijven door inschrijvingsstrook
te mailen naar annelien@bzb.be
of faxen op 055 20 61 09.
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Financiële vorming biedt uitkomst
in het post-crisis tijdperk
edereen wordt vroeg of
laat geconfronteerd met
complexe financiële vragen. Als financiële analfabeet is het vaak een hele
uitdaging om hier een duidelijk antwoord op te vinden. De behoefte
aan begrijpelijke informatie over de
financiële sector is groot, des te meer
sinds het vertrouwen in de financiële sector na de crisis volledig zoek
is. Bovendien wordt geld minder
tastbaar. Onder invloed van mobile
banking en andere vormen van internetbankieren worden we de klok
rond blootgesteld aan verleidingen.
Hoe kunnen we er nu voor zorgen
dat mensen de juiste keuzes maken?
Net zoals Koen Van den Brandt zei
op het BZB-congres: “Maak ze slimmer”.

I

Wat is financiële vorming?
Financiële vorming bestaat erin de consument bepaalde kennis over financiële
zaken aan te reiken. Waarom? Om hem
in staat te stellen om zijn financiële zaken zelf te beheren met een volledig
besef van de mogelijke rendementen en
de hieraan verbonden risico’s. Om goed
en efficiënt met persoonlijke financiën
te kunnen omgaan, is het immers noodzakelijk dat mensen begrijpen waarin ze
precies investeren. Een beter begrip van
hoe financiële instellingen functioneren
en de producten die ze aanbieden zorgt
ervoor dat ze met kennis van zaken de
juiste financiële beslissingen kunnen nemen.
Waarom is financiële vorming nodig?
Financieel analfabetisme
De eerste vraag die zich onvermijdelijk
aandient is of de consument wel slimmer gemaakt moet worden op het vlak
van financiële kennis. Met andere woorden, hoe is het gesteld met de financiële
kennis van de Belg? Dat was de centrale
vraag in een test die De Tijd vorig jaar
afnam bij 1.000 Belgen tussen 18 en 65
jaar. In de test werd gepeild naar elementaire kennis over basisproducten,

zoals het spaarboekje en de brandverzekering. Uit de resultaten van de test
bleek dat de gemiddelde Belg slechts
4,6 op 10 scoorde. Een erbarmelijk resultaat dus, en dat terwijl sinds het losbarsten van de crisis nooit eerder zoveel
financieel nieuws de voorpagina haalde.
Kennis als bron van vertrouwen
Over de financiële crisis is intussen al veel
geschreven, maar één ding staat vast:
ze heeft het vertrouwen in de financiële
sector flink aangetast. Sinds 2008 is de
Belgische spaarder zijn geloof in de financiële instellingen kwijt. Dus kiest hij
voor de veiligste weg en parkeert hij zijn
geld op een spaarboekje, ook al brengt
hem dat nog nauwelijks iets op. In oktober stond een recordbedrag van meer
dan 247 miljard euro op de Belgische
spaarrekeningen.
Aangezien het financiële systeem volledig gebaseerd is op vertrouwen, is
het van belang dat dit hersteld wordt.
Eén van de mogelijke oplossingen is financiële vorming. Wie het financiële
systeem beter kent en begrijpt, zal op
een meer doordachte manier financiële
beslissingen kunnen maken. De consument informeren en adviseren is dus de
boodschap, zodat hij met kennis van
zaken beslissingen kan nemen en weet
welk rendement of risico’s hij kan verwachten. Bovendien komt dit tegemoet
aan de roep naar transparantie, die in
de nasleep van crisis ook steeds luider
weerklinkt.
Groeiende populariteit self banking
Een andere tendens waaraan financiële
vorming tegemoet komt is de groeiende populariteit van mobile banking en
andere vormen van internetbankieren.
Deze geven de consument de mogelijkheid om aan personal banking te doen
en op elk moment investeringsbeslissingen te nemen. Bovendien is hier geen
persoonlijk contact tussen de klant en de
bankier. Het gebrek aan deskundig advies kan tot impulsieve en ondoordachte
beslissingen leiden, die niet noodzakelijk
de juiste zijn. Financiële vorming moet
[ 16 ]

de klant slimmer maken en helpen om
dergelijke ondoordachte beslissingen te
vermijden.
Wikifin.be start van een belangrijke
evolutie
Een aantal jaren geleden kwam financiële vorming nauwelijks onder de aandacht in België. De hervorming van het
bankentoezicht bracht daar in 2011
verandering in. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
kreeg daarbij meer bevoegdheden om
bij te dragen tot een betere financiële
vorming van de spaarders en beleggers.
Begin dit jaar kwam de FSMA ook effectief met een programma rond financiële
vorming met de opstart van de portaalwebsite Wikifin.be.
Om deze website meer bekendheid te
geven bij het grote publiek is de FSMA
in november een campagne en een onlinewedstrijd gestart over het thema
wonen. De bedoeling is om consumenten ertoe aan te zetten naar Wikifin.be
te surfen wanneer zij een antwoord zoeken op geldgerelateerde vragen. Indien
zij geen antwoord vinden op de website, kunnen ze hun vraag mailen naar
een van de Wikifin-deskundigen.
Met de lancering van de campagne Wonen is Wikifin.be niet aan haar proefstuk toe. In mei 2013 was er al een
eerste campagne over het thema pensioenen. De website wordt ook voortdurend uitgebouwd. Zo zijn intussen aan
de bestaande lijst met levensmomenten
al twee nieuwe thema’s toegevoegd,
namelijk “Uit elkaar gaan” en “Met kinderen”.
www.mijngeldenik.be
Al snel na de FSMA kwam Febelfin
ook met een initiatief voor financiële
vorming op de proppen. Op 4 maart
lanceerde ze de website www.mijngeldenik.be. Deze legt in een begrijpelijke
taal uit hoe financiële producten werken
en welke risico’s eraan verbonden zijn.
Consumenten kunnen er terecht met
hun vragen over betalen, lenen, sparen,
beleggen en bankieren.

§§§
De eerste vier rubrieken van de site bieden een kijk op het gamma financiële
producten en diensten van de banken.
“Wat is een spaarrekening?”, “Hoe ga
je een krediet aan?”, “Wat zijn de voordelen van een domiciliëring?”, “Welke
soorten obligaties bestaan er?”. Deze
en vele andere vragen worden op een
begrijpelijke en transparante manier beantwoord.
De rubriek “bankieren” geeft meer inzicht in de wereld van de bank. De rol,
de werking en de geschiedenis van de
bank komen erin aan bod, net zoals de
risico’s die de banken lopen.
Op de website wordt ook het laatste
nieuws over financiële vaardigheid opgenomen. Bezoekers kunnen er ten slotte ook deelnemen aan een online quiz.
Aan de hand van twintig vragen wordt
onmiddellijk duidelijk hoe het gesteld is
met de eigen financiële kennis.
ABCverzekering.be
Ook Assuralia, de beroepsvereniging

van de verzekeringsondernemingen, is
recent op de kar gesprongen met de
lancering van www.ABCverzekering.be.
Dit is een nieuwe website over risico’s,
preventie en verzekeringen. Hiermee wil
Assuralia de financiële vaardigheden opkrikken en het publiek wapenen tegen
de gevaren die onlosmakelijk met het
leven verbonden zijn.
Checklists vormen de ruggengraat van
ABCverzekering.be. Deze wijzen de consument de weg wanneer ze bij een belangrijke levensgebeurtenis met vragen
zitten rond risico’s en verzekeringen.
Daarnaast krijgt de bezoeker een aantal
basisprincipes mee over verzekeringen
via themapagina’s, inclusief video’s met
uitleg van een expert. De website wordt
bovendien ondersteund door brochures
en vaak gestelde vragen.
Financiële vorming: enkel een zaak
van de toezichthouder, banken en
verzekaars?
Financiële vorming kan pas tot de ge-
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wenste resultaten leiden indien iedereen
een duit in het zakje doet. Ook u als financiële tussenpersoon kan uw steentje
bijdragen. Hoe hoog schat u de financiële kennis van uw klanten in? Weten
ze perfect waarin ze hun geld moeten
investeren? Wellicht niet. Wellicht doen
ze voor dergelijke zaken een beroep
op uw deskundig advies. De nood aan
begrijpelijke financiële informatie kan u
als tussenpersoon opvangen in de vorm
van advies. Dat komt niet alleen de consument ten goede, maar ook uw eigen
professionele activiteit. Het verlenen van
professioneel advies zorgt ervoor dat de
klant u dankbaar zal zijn en uw professionele kwaliteiten hoger inschat. Dat
zal er op zijn beurt voor zorgen dat hij
u trouw blijft. Klanten helpen de juiste
financiële beslissingen te maken, versterkt immers de vertrouwensrelatie,
iets wat in de nasleep van de crisis zwaar
onder druk is komen te staan. Kortom, u
kan uw klanten meer aan u binden door
ze slimmer te maken.

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

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

180x130_Ad_FINTRO_Sint-Truiden.indd 1
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Seminarie “Bank en/of verzekeringsagent?
Al uw vragen beantwoord op 14 november"
p 14 november organiseerde BZB het seminarie
“Bank en/of verzekeringsmakelaar? Al uw vragen
beantwoord” in de Montil in Affligem. Er waren maar liefst 80 inschrijvingen. Advocaten Marc De Boel,
Filip Willems en Iris Exelmans gaven
een heldere en gestructureerde uiteenzetting over een aantal actuele
zaken die de tussenpersoon aanbelangen en gaven de deelnemers aan
seminarie uitgebreid de kans om
vragen te stellen. Deze waren dan
ook erg tevreden.

O

De wet op de handelsagentuur is nu al
bijna 15 jaar van toepassing op de zelfstandige bank- en verzekeringsagenten. Intussen is er heel wat rechtspraak
die duidelijk maakt hoe de wet moet
worden toegepast en geïnterpreteerd.
Tijdens het seminarie gaven advoca-

ten Marc De Boel en Filip Willems een
overzicht van de huidige stand van zaken van deze rechtspraak en lichtten
ze een aantal actuele toepassingen toe
aan de hand van concrete voorbeelden.
Vragen als “moet u de strategie van de
bank volgen? Wat zijn redelijke richtlijnen? Wat kunt u doen in geval van
een commissiewijziging? Hoe moet u
protesteren indien u niet akkoord gaat?
Wat indien u wilt of moet samenwerken met een andere agent? En hoe zit
dat met de uitwinningsvergoeding?”
werden stuk voor stuk beantwoord.
Ook wezen ze op het belang om met
de juiste Nacebel-codes ingeschreven te
zijn bij de Kruispuntbank. Deze verwijzen naar de activiteit(en) die de onderneming uitoefent. Het BZB-secretariaat
kreeg achteraf heel wat vragen van de
deelnemers over hoe ze zich hiermee in
orde konden stellen. Leden kunnen op
de ledensite van BZB onder de rubriek

documenten de nodige info daaromtrent terugvinden.
Na de pauze gaf advocate Iris Exelmans
advies over welke houding zelfstandige
tussenpersonen zich het best aanmeten wanneer ze vragen krijgen van de
compliance officer, de ombudsdienst en
de FSMA. Ze gaf ook aan welke sancties de FSMA kan opleggen en hoe
tussenpersonen zich het best opstellen
wanneer de toezichthouder een sanctie
overweegt. Ze concludeerde met de volgende tips: wees waakzaam, antwoord
en werk mee, zonder uzelf te beschuldigen, vraag juridische bijstand van bij
aanvang, zorg zelf voor bewijs en verspil
geen tijd.
Uit de enquête die door meer dan de
helft van de deelnemers werd ingevuld,
bleek dat zij over de hele lijn tevreden
waren. Voor herhaling vatbaar dus!

Ernstige fiscale fraude: rol van de tussenpersoon?
p 27 november ging onze
reeks
lunchcauserieeën
Plat Financier van start.
Geert De Neef, advocaatvennoot bij Lydian, beet de spits af
met een uiteenzetting over ernstige
fiscale fraude. Wij stelden hem nog
een aantal bijkomende vragen.

O

■■ Een tussenpersoon vermoedt dat
een klant met louche zaken bezig
is. Moet hij dit melden aan het CFI
en zo ja, kan dit anoniem? Wat is
zijn aansprakelijkheid indien hij
dit niet doet?
Zodra een tussenpersoon indicaties
heeft van witwas, de illegale herkomst
van geld of de financiering van terrorisme, moet hij die melden aan de CFI
(“Cel voor Financiële Informatieverwer-

king”). Dit kan in beginsel niet anoniem.
Indien hij dit niet doet, stelt hij zich
bloot aan de sancties die voorzien zijn
in de Wet van 11 januari 1993 (“Antiwitwaswet”), met ondermeer boetes
van 250 tot 225.000 euro. In bepaalde
omstandigheden kan de tussenpersoon
in kwestie ook medeplichtig bevonden
worden aan fiscale fraude of heling, het
niet-melden van bezwarende info kan in
een dergelijk geval een bezwarend element zijn.
■■ Bepaalde banken vragen een kopie van de personenbelasting als
er geld vanuit Luxemburg komt,
om te controleren of de klant
aangekruist heeft dat hij/zij een
buitenlandse levensverzekering
heeft. Is de tussenpersoon verplicht om dit door te geven?
[ 18 ]

Banken hebben natuurlijk het recht zelf
te oordelen welke informatie zij nodig
hebben om uit te maken of een bepaalde transactie verdacht is of niet. Banken
zijn evenwel geen belastinginspecteurs,
en de cliënt heeft dus uiteraard altijd het
recht te weigeren persoonlijke of financiële informatie prijs te geven. Het risico
is uiteraard dat de bank in afwezigheid
van de nodige toelichtingen het dossier
of de transactie aanmeldt bij de CFI.
Maar in principe heeft de bank niet het
recht om te onderzoeken, bijvoorbeeld
in het kader van een buitenlandse levensverzekering, of de cliënt behoorlijk
zijn aangifte ingevuld heeft.
■■ Een klant kocht een polis in 1998
in het buitenland en transfereert
het geld naar een rekening bij
een tussenpersoon. De bank ziet

§§§
dit en vraagt de tussenpersoon
om een bewijs door te geven dat
er de afgelopen 10 jaar geen bijkomende stortingen zijn gebeurd.
Wat gebeurt er indien hij dit niet
doet?
Deze zaak is bijzonder en dient daarom
individueel onderzocht te worden. In het
algemeen kan evenwel gesteld worden
dat elke persoon of onderneming die
door de Anti-witwaswet gehouden is
tot meldingsplicht aan de CFI, op grond
van art. 14 van de Anti-witwaswet een
“bestendige waakzaamheid” aan de
dag moet leggen ten aanzien van cliënten en zakelijke verrichtingen. De bank
kan in wezen alle informatie opvragen
die zij nodig acht zich ervan te gewissen
dat de transactie regelmatig is en dat er
geen illegale fondsen of fiscale fraude
in het geding is. Geregeld gebeurt het
bijvoorbeeld dat een bank vraagt dat de
betrokken partijen bewijzen dat zij de
effectieve gerechtigden zijn, of zelfs nog
maar dat ze daadwerkelijk wonen waar
ze beweren te wonen, bijvoorbeeld aan
de hand van een “utility bill” (bijvoorbeeld een gas- of elektriciteitsrekening).
Indien de bank meent een bewijs te
moeten vragen dat er voor een bepaalde polis gedurende een bepaalde periode geen stortingen zijn gebeurd, dan
is dat haar goed recht. De cliënt hoeft
deze vraag van de bank niet te beantwoorden, maar de bank kan natuurlijk
steeds de CFI op de hoogte brengen.
■■ Iemand is klant bij een tussenpersoon en doet een storting vanuit
het buitenland, maar de bank
weigert die. Wat kan de tussenpersoon doen?
De nodige bewijsstukken aan de bank
sturen om haar gerust te stellen inzake
de transactie. Weigert de bank daarop
in te gaan, dan ziet er niets anders op
dan de transactie te annuleren of een
andere bank te zoeken.
■■ Agenten van een bepaalde bank
moesten indien een klant een som
geld stortte vanuit het buitenland
verklaren dat ze de klant kenden
en vertrouwden. Enkel in dat geval wilde de bank de storting aanvaarden. Hoe zit het met de aansprakelijkheid in dit geval? Is de
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zijn in het kader van het algemene
klantenonderzoek, omdat het toch een
vermoeden schept – tot bewijs van het
tegendeel - dat de cliënt niet helemaal
transparant is wat betreft de aangifte
van zijn belastinggegevens en de fiscale
eerlijkheid over zijn eigen situatie. Geval per geval zal moeten worden geoordeeld of een dergelijke vaststelling door
de tussenpersoon een melding bij de CFI
nodig of aangewezen maakt.

Geert De Neef

tussenpersoon verantwoordelijk
en zo ja, aan welke risico’s is hij
dan blootgesteld?
De tussenpersoon dient zijn eigen procedures en klantenonderzoek te volgen
en respecteren, en wordt niet afgedekt
omdat bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de Belgische of buitenlandse
bank verklaren dat ze de cliënt kennen
en/of vertrouwen. De tussenpersoon
moet geheel onafhankelijk zijn eigen
klantenonderzoek en verificatie van
gegevens verrichten. Uiteraard mag hij
zich (mee) baseren op informatie die
bijvoorbeeld een bank hem geeft, maar
hij dient wel zelf de nodige verificaties
te doen. Indien hij vaststelt dat de betreffende transactie mogelijks in het
vizier komt van de Anti-witwaswet, zit
er voor hem niets anders op dan de CFI
in te lichten. Doet hij dit niet, dan kan
hij mogelijks aansprakelijk zijn op grond
van de sancties voorzien in de Anti-witwaswet (zie hoger).
■■ Een tussenpersoon ontvangt commissies voor een Luxemburgse beleggingsverzekering van een van
uw klanten, maar deze heeft niet
aangegeven dat hij een buitenlandse levensverzekering heeft.
En de tussenpersoon is daarvan
op de hoogte. Wat riskeert hij?
Op zich hoeft de tussenpersoon niet te
gaan “klikken” bij de fiscus, maar het
kan wel een zeer bezwaarlijk element
[ 19 ]

■■ Wat raadt u tussenpersonen aan
die twijfelen of een bepaalde
transactie al dan niet onder ernstige fiscale fraude valt?
Een gespecialiseerd advocaat raadplegen of – indien er werkelijk ernstige
aanwijzingen zijn – voorzichtigheidshalve de CFI informeren. Indien er niets aan
de hand blijkt te zijn, komen er vanuit
de CFI ook geen verdere acties naar de
cliënt of de transactie toe.
■■ Alle procedures werden strikt nageleefd. Is er dan een gedeelde
verantwoordelijke tussen de makelaars en de verzekeringsmaatschappij?
De persoon of de onderneming die alle
procedures strikt heeft nageleefd, hoeft
niets te vrezen, ongeacht wat andere
partijen in het dossier doen. Anderzijds,
indien de tussenpersoon zelf nalaat om
bijvoorbeeld klantenonderzoek te doen,
wordt hij niet afgedekt door het feit
dat bijvoorbeeld de verzekeringsonderneming zelf wel de nodige procedures
heeft nageleefd.
■■ Is er een soort van kwijtschelding
van aansprakelijkheid indien de
makelaar een melding gedaan
heeft na een transactie die onder
ernstige fiscale fraude valt?
In principe moet de melding steeds gebeuren vóór de transactie plaatsvindt. Er
zijn evenwel een tweetal gevallen waarbij de CFI aanvaardt dat de melding pas
na de transactie geschiedt, met name
wanneer het niet meer mogelijk was
de uitvoering van de transactie verder
uit te stellen, of nog wanneer door een
onmiddellijke melding de vervolging van
de betrokken cliënten of partijen in het
gedrang zou komen. Dit zijn uiteraard
moeilijk te beoordelen criteria. In elk ge-
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val, dient de tussenpersoon zo spoedig
mogelijk nadat hij informatie verkregen
heeft die hij als bezwaarlijk genoeg beschouwt om het te melden, deze melding bij de CFI verrichten. Indien hij deze
melding uitvoert, is er geen aansprakelijkheid meer inzake meldingsplicht,
en een dergelijke melding kan – onder
omstandigheden – een gunstig effect
hebben om eventuele medeaansprakelijkheden in andere domeinen van het
recht (fiscaal recht, strafrecht, enz.) te
beoordelen. Omzichtigheid is hier even-

wel geboden, ieder geval dient apart bekeken te worden.
■■ Een klant opent een online rekening en nadien blijkt dat hij online
diverse stortingen heeft gedaan
die dubieus zijn. Is de bankagent
aansprakelijk indien hij dit niet
gemeld heeft?
De algemene regels zijn van toepassing. De bankagent dient niet enkel bij
het openen van de rekening het nodige
klantenonderzoek te verrichten, maar

ook nadien, bijvoorbeeld wanneer stortingen plaatsvinden. Laat hij dit na, dan
kan hij aansprakelijk gesteld worden,
ongeacht het type bankrekening (online
of niet)
■■ Is er een verschil in aansprakelijkheid tussen de bankagent en een
verzekeringsmakelaar?
Alle tussenpersonen die onderworpen
zijn aan de Anti-witwaswet, hebben in
beginsel dezelfde aansprakelijkheden.

Onderzoek naar nieuwe business modellen
e wijzigingen in de financiële sector stapelen zich in
hoog tempo op. Enerzijds
komt er als gevolg van de
financiële crisis een hele storm aan
regelgeving op de sector af. Anderzijds gaat de digitale evolutie onverminderd door. Om te overleven zijn
financiële instellingen genoodzaakt
hun businessmodellen aan te passen.
Naar de vraag hoe dit juist dient te
gebeuren worden vandaag heel wat
onderzoeken gedaan. Wij pikten er
enkele voor u uit en geven een overzicht van de belangrijkste resultaten.

D

De Belg als onverbeterlijke
spaarkampioen: dit en andere
weetjes over de Belgische
consument
Begin oktober voerde iVOX in opdracht
van BKCP een grootschalig onafhankelijk onderzoek naar het spaar- en beleggingsgedrag van de Belg. Daaruit
kwamen een aantal opmerkelijke bevindingen naar voren. Zo blijkt dat maar
liefst 97% van de Belgen een spaarrekening heeft en dat 85% er het afgelopen
jaar in slaagde om geld opzij te zetten.
58% van hen spaarde minimaal 200
euro per maand. Verrassend is ook dat 7
op 10 spaarders investeren in aandelen
niets voor hem vindt.
Het onderzoek schonk ook bijzondere
aandacht aan het spaar- en beleggings-

gedrag voor en na de crisis. Daaruit
blijkt dat het vertrouwen in de financiële instellingen sedert de crisis gedaald
is met 38%. 54% zegt financiële gevolgen te hebben gevoeld door de crisis
en zijn koopgedrag grondig te hebben
aangepast. Opmerkelijk is ook dat 35%
aangeeft sinds de crisis meer vertrouwen te hebben in kleine banken. Bijna 1
op 5 verplaatste zijn geld door de crisis
naar een kleinere bank. Nauwelijks 27%
denkt dat het einde van de crisis in zicht
is.
Ten slotte legt het onderzoek het belang
van persoonlijk advies bloot. 56% van
de respondenten vraagt regelmatig advies aan de professional en/of laat zijn
portefeuille door een professional beheren. Voor het samenstellen en beheren
van de portefeuille rekent 76% op het
persoonlijk advies van de bankier. Goed
nieuws voor de tussenpersoon dus. Bovendien gaat 43% het vaakst te rade
bij de adviseur van de bank wanneer hij
op zoek is naar nieuws over financiële
zaken, zo blijkt uit het onderzoek. Toch
een opmerkelijk resultaat als je weet dat
52% van de Belgen helemaal niet geïnteresseerd is in financieel nieuws.

Een blik in de verdeling van
het patrimonium van Belgische
gezinnen
Hoe zijn de financiële en reële patrimonia van de Belgische gezinnen ver[ 20 ]

deeld? Deze vraag stond centraal in
een onderzoek dat de Nationale Bank in
2012 voerde in het kader van de Household Finance and Consumption Survey
(HFCS). In deze Europese enquête onder
coördinatie van de Europese bank zijn
61.000 gezinnen ondervraagd. 2.364
daarvan kwamen uit België. De gezinnen werden gevraagd of ze bepaalde
type activa bezitten en zo ja, voor welk
bedrag. Het doel was om hun financiële
gedragingen in kaart te brengen en te
onderzoeken en te begrijpen hoe ze zelf
hun activa en hun schulden inschatten.
Reële activa
Uit het onderzoek blijkt dat 89,9% van
de Belgische gezinnen reële bezittingen
heeft, waarvan de gemiddelde waarde
220.00 euro bedraagt. De onroerende
goederen vormden de eerste categorie
van reële activa waarnaar in de enquête
gepeild werd. Daaruit blijkt dat 69,6%
van de gezinnen in België eigenaar is
van hun hoofdwoning. De waarde ervan schatten ze gemiddeld op 250.000
euro. Daarnaast bezit 16,4% een ander
onroerend goed: een tweede verblijfplaats of goederen die er verhuren. De
gemiddelde waarde daarvan bedraagt
174.000 euro.
Voertuigen vormen de tweede categorie reële activa. 77,2% van de gezinnen
bezit er één voor de gemiddelde waarde
van 6.200 euro. In de derde categorie
activa die gezinnen kunnen bezitten,
zijn een hele reeks andere waardevolle
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voorwerpen ondergebracht. 15,4% van
de Belgische gezinnen verklaart die te
bezitten, met een gemiddelde waarde
van 5.000 euro. Het laatste bestanddeel van het reële patrimonium zijn de
beroepsbezittingen, in het bijzonder
niet-beursgerelateerde ondernemingen.
6,6% van de Belgische gezinnen heeft
een dergelijke bezitting, met een gemiddelde waarde van 50.000 euro.
Financiële activa
Uit het onderzoek van de Nationale Bank
blijkt dat 98% van de gezinnen financiële activa bezit. Dit is exclusief cash geld.
Deze financiële activa bestaan hoofdzakelijk uit deposito’s, die 97,7% van de
gezinnen bezitten, voor een gemiddelde
waarde van 10.000 euro. 17,6% bezit aandelen van een beleggingsfonds
waarin ze een gemiddeld bedrag van
20.400 euro investeren. Volgens de
enquête heeft 7,5% van de gezinnen

obligaties en kasbons uitgegeven door
de staat, een bank of een onderneming.
De gemiddelde waarde ervan is 38.000
euro. Ten slotte is uit het onderzoek gebleken dat 14,7% aandelen in zijn bezit
heeft, voor een gemiddeld bedrag van
5.100 euro.
Wat aanvullende pensioenen en levensverzekeringen betreft, werd in het onderzoek enkel rekening gehouden met
de plannen en verzekeringen die “op
vrijwillige basis” gesloten werden, de
zogenaamde “derde pijler”. Zo beschikt
43,3% over een persoonlijk plan voor
aanvullend pensioen of een levensverzekering waarvan de gemiddelde waarde
19.900 euro bedraagt.
Het onderzoek bracht ook de schulden van de gezinnen in kaart. Daaruit
bleek dat 44,8% een lopend krediet
heeft, voor een gemiddelde waarde
van 39.300 euro. 30,5% van de gezinnen heeft een of meerdere hypothecaire
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kredieten. De gemiddelde waarde van
het schuldsaldo van kredieten bedraagt
69.300 euro. 24,2% heeft een niet-hypothecaire lening afgesloten ter waarde
van gemiddeld 5.200 euro.
Digitale strategie wint aan terrein
bij Europese verzekeraars
De verkoop van schade-, ongevallenen levensverzekeringen via digitale kanalen in Europa kan in 2016 oplopen
tot 25 miljard euro. Dat blijkt uit een
onderzoek dat het consultancybedrijf
Accenture voerde onder 78 Europese
verzekeraars, waaronder enkele partijen
in Nederland. In vergelijking met 12 miljard euro in 2012 is dat een ruime verdubbeling. Bovendien zal in 2016 naar
verwachting 18 procent van de jaaromzet uit nieuwe polissen via digitale kanalen verkocht zijn. In 2013 was dat nog
11 procent. Ruim driekwart (78%) van
de Europese verzekeraars geeft ook aan
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dat zij van plan zijn te investeren in de
digitale transformatie van hun verkoopen distributieactiviteiten. De gemiddelde
investering voor de komende drie jaar
bedraagt per verzekeraar 27 miljoen
euro.
Deze resultaten tonen aan dat verzekeraars sterk investeren in de digitale verschuiving. Uit het onderzoek blijkt ook
dat 85% het beheer van de veranderingen binnen fysieke kanalen als de grootste uitdaging van de digitale verandering
ziet. Andere uitdagingen zijn de beperkingen van IT legacy-problemen (81%)
en gebrek aan daadkracht binnen de organisatie (81%). Verder verwacht 89%
van de Europese verzekeraars dat de
concurrentie de komende drie jaar sterk
zal toenemen. Bijna twee derde (64%)
van de respondenten verwacht concurrentie van branchevreemde partijen, zoals Google of Amazon.
Volgens Accenture toont het onderzoek aan dat de verzekeraars beseffen
dat de digitale reis vol valkuilen zit en
dat interne weerstand tegen veranderingen en externe bedreiging grote uitdagingen vormen. Ze doen er volgens
de consultant dan ook goed aan om
de productgerichte aanpak te vervangen door een klantgerichte mentaliteit
om de waarden van digitale kanalen te
maximaliseren. Ze wijst er immers op
dat de bedreiging van internetbedrijven
zeer reëel is, omdat het verbeteren van
de klantervaring in hun DNA zit. “Het
is een strategisch wapen in de strijd om
een gezond aandeel in de verzekeringsmarkt”, aldus de consultant.
Belangrijke resultaten uit het onderzoek
zijn:
• 60% van de respondenten geeft aan
op dit moment geen digitale strategie
te hebben of dat deze strategie zich
vooral richt op specifieke onderdelen
zoals verkoop of klantinteractieprocessen, en dus niet de gehele verzekeringsketen afdekt.
• 59% van de Europese verzekeraars
beschouwt het verkrijgen van een
360° beeld van klanten over alle beschikbare kanalen als een topprioriteit
in hun digitale strategie.
• Bij de ontwikkeling van nieuwe kanalen voor klantinteractie wil twee
derde (67%) van de respondenten

zich de komende drie jaar richten op
mobiele apparatuur.
• De komende drie jaar wil 53 procent
van de verzekeraars investeren in effectief beheer van big data.
• Voor de back-office ligt het zwaartepunt van de investeringen voor 40
procent van de Europese verzekeraars
bij collaboration en social netwerktools.

De toekomst van de Belgische
bankensector volgens executives
KPMG en Vlerick Business School hebben onderzoek gevoerd naar de toekomst van de bankensector in België. In
interviews met de CEO’s en/of CFO’s van
15 Belgische banken – samen goed voor
92 procent van de totale bankensector
in ons land – werd gevraagd naar hun
verwachtingen voor de komende jaren.
Het onderzoek peilde naar hun toekomstig businessmodel en kostenmanagement, hun omgang met de verstrengde
regelgeving voor de sector en de evolutie van het Belgische bankenlandschap.
Kostendruk en reglementering
dwingen bankensector tot
maatregelen
Belgische banken opereren momenteel
in een omgeving van geringe groei en
lage rente, waardoor de belangrijkste
[ 22 ]

bron van rendement voor de meeste
banken onder druk staat: nettorenteinkomsten. In de toekomst zullen banken vermoedelijk nog steeds focussen
op strategieën inzake kostenmanagement. Het kosteneffectiever maken van
de fysieke kantoren door verhoogde automatisering en het stroomlijnen van de
verschillende distributiekanalen wordt
gezien als één van de topprioriteiten van
de grotere banken. Voor de universele
banken en zowel de kleinere als de grotere retailbanken zal het erop aankomen
om verschillende contactpunten te integreren om een volledige klantervaring te
kunnen bieden. Niet alleen kostendruk,
maar ook regelgeving zorgt ervoor dat
banken hun koers zullen moeten wijzigen. Zo’n 87% van de ondervraagden
geeft aan dat de implementatie van
Basel III een impact zal hebben op de
winstgevendheid en/of de keuze van
het toekomstige bussinessmodel van
hun bank.
Nieuwe consolidatiegolf en panEuropees bankennetwerk
Op de vraag hoe het Belgische banklandschap er binnen vijf tot tien jaar uit zal
zien, antwoordde zo’n 80 procent van
de respondenten dat ze ervan overtuigd
zijn dat er nog een consolidatiegolf op
komst is, die binnen twee jaar zou starten. Kleine banken zouden in hun nichemarkten actief en winstgevend kunnen
blijven. Middelgrote banken zouden het
daarentegen lastiger kunnen krijgen en
het doelwit worden van overnames.
Maar volgens de studie is de aanwezigheid van vier grote banken op langere
termijn niet houdbaar in een land met
slechts 11 miljoen inwoners. Bovendien
vormde de financiële crisis de aanzet
voor een periode met voor België een
geringer eigendomsbelang, vooral in
grote banken. Naar verwachting zal
er zich in de nabije toekomst een panEuropees bankennetwerk ontwikkelen,
waardoor sommige van onze banken
deel zullen uitmaken van een grotere
groep. Ten slotte is het volgens de studie niet ondenkbaar dat technologiebedrijven als Google, Facebook en Apple
op grote schaal bankdiensten zullen beginnen aanbieden. Dat zou het bankenlandschap grondig doorheen kunnen
schudden.

§§§
Toekomstige agentschappen kleiner
en opener
Bijna elke bank is ervan overtuigd dat
agentschappen zowel fysiek als psychologisch belangrijk zijn in de relatie met
de Belgische consument. Toch gaven
zeven van de vijftien banken aan hun
kantorennet als gevolg van de hoge
kostendruk de komende jaren grondig
te zullen wijzigen. Het uitbetalen van de
huidige commissies aan het bestaande
netwerk van agentschappen is volgens
hen onhoudbaar. Dit betekent niet
noodzakelijk dat ze lokale agentschappen zullen sluiten. De meesten geven de
voorkeur aan een andere invulling van
deze kantoren. Op de vraag naar hoe dit
juist dient te gebeuren zijn ze het er over
eens: het agentschap van de toekomst
zal kleiner en opener zijn. Doelstelling

is om de klantervaringen in het kantoor
naadloos te laten aansluiten met diensten via internet en andere mobiele applicaties.

BZB denkt mee
De financiële wereld is in volle transitie.
Nieuwe regels, nieuwe programma’s,
meer verantwoordelijkheid en minder
inkomsten. Het huidige verdienmodel
staat zowat bij alle principalen onder
druk en de gevolgen blijven niet uit.
Vooral bij de bankagenten is de verandering al voelbaar. Niet alleen neemt
het aantal kantoren af, ook het aantal mensen in een kantoor vermindert.
Gewone transacties verdwijnen quasi
volledig uit het kantoor. Voor eenvoudige producten komen veel mensen niet
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meer langs in het kantoor. De rol van
internet en vooral mobile banking zal
in de toekomst alleen maar toenemen.
Ten slotte zijn er ook andere spelers dan
banken die in het betalingsverkeer een
rol zouden gaan spelen. Hoe kunnen de
zelfstandige agenten zich staande houden in deze wereld vol verandering? Een
alternatief verdienmodel dringt zich op.
Niet alleen bankagenten, maar ook verzekeringstussenpersonen voelen steeds
meer de gevolgen van deze evolutie.
Daarbovenop worden ze binnenkort
geconfronteerd met een nieuwe superstrenge regelgeving die een enorme impact op hun businessmodel kan hebben.
Om te bespreken hoe de tussenpersoon
zich hiertegen kan wapenen, heeft BZB
een denkgroep opgericht. Wij houden u
op de hoogte.

Belgische verzekeraars deden het goed in 2012
n november publiceerde
Assuralia de kerncijfers en
voornaamste resultaten
van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012. Daaruit bleek
dat dit een vruchtbaar jaar was voor
de sector. De premie-inkomsten stegen met 10% ten opzichte van 2011.
Dit is onder meer te danken aan een
groei van 13,6% in de levensverzekeringen. Vooral de tak 23-producten winnen aan populariteit met
meer dan een verdubbeling aan
gestorte premies. De schadeverzekeringen zijn structureel gezond,
enerzijds dankzij het uitblijven van
grote stormen of andere tegenvallers en anderzijds dankzij de grote
tariefaanpassingen de laatste jaren.

I

Verschuiving van tak 21 naar 23
De individuele levensverzekeringen met
gewaarborgde rente (tak 21) zijn minder
in trek. Waarom? Omdat de gegarandeerde intresten laag zijn. Het premieincasso daalde van 12,4 miljard euro in
2010 naar 11,6 miljard euro in 2011
verder naar 11,2 miljard euro in 2012.

Levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23) kenden daarentegen een groei van 2,6 miljard euro,
wat meer dan een verdubbeling is ten
opzichte van 2011. Volgens Assuralia
hebben de lage rentevoeten de spaarders doen schuiven naar tak 23-producten.
Schadeverzekeringen structureel
gezond en bijstandsverzekeringen
populair
In 2012 bleef België gespaard van grote
stormen of andere tegenvallers. Dat en
de grote tariefaanpassingen de laatste
jaren hebben ervoor gezorgd dat schadeverzekeringen als een brand, auto- en
familiale verzekering opnieuw gezond
en rendabel zijn. Bijstandsverzekeringen
waren op hun beurt aan een opmars
bezig de laatste jaren. Dit was niet anders in 2012. Zo is de rechtsbijstandsverzekering één van de snelst groeiende
verzekeringsactiviteiten in België. Assistance-contracten zijn ook heel populair
en kunnen door innovatie nieuwe segmenten aanboren in een op het eerste
zicht verzadigde markt. De bedrijfsgerelateerde verzekeringen als een arbeids[ 23 ]

ongevallenverzekering en een BA deden
het de laatste jaren dan weer heel wat
minder goed als gevolg van de slabakkende economie. Het lichte economische herstel heeft er in 2012 echter voor
gezorgd dat deze het weer wat beter
deden. Hetzelfde geldt voor extralegale
voordelen als de collectieve hospitalisatiepolissen en de groepsverzekeringen.
2013 wellicht minder optimistisch
De eerste tendensen voor 2013 wijzen
op een halvering van het premievolume
in tak 21 en een lichte daling in tak 23.
Assuralia ziet dit als het bewijs dat een
verhoging van de premietaks niet het
gewenste effect teweeggebracht heeft
en wel in tegendeel. Het raakt zowel
de spaarders als de sector en levert de
overheid niet de verwachtte inkomsten
op. Assuralia wijst verder nog op de
participatie van de verzekeringssector in
de overheidsschuld en in de reële economie. “Als de omzet daalt, kunnen we
minder investeren in Belgische staatsobligaties, in de economie, in hypothecaire kredieten en eigen bouwprojecten”, luidt het bij de beroepsvereniging.
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Beloftevolle eerste editie
van Kluwer's Insurance Conference
p donderdag 21 november hield Kluwer de eerste
editie van haar Insurance
Conference in Tour & Taxis
in Brussel. BZB was als partner van
dit event aanwezig met een stand.
De eerste editie van de Belgian Insurance Conference van Kluwer was
er één met veel sponsors, boeiende
sprekers en een uitgebreid aanbod
van actuele onderwerpen. Wij lichten er een aantal interessante topics
uit.

O

Stand van zaken Europese
regelgeving in verzekeringssector
Het programma werd geopend door
Europarlementslid Guy Verhofstadt. Hij
begon met twee hot items in de verzekeringssector: IMD II en MiFID II. Hoe
ver staan ze hiermee in Europa? IMD II
wordt momenteel besproken in het Europese parlement. In de politiek gaan
stemmen op om onderdelen van IMD II
over te hevelen naar MiFID II, een plan
waar Verhofstadt niet achter staat. Hij
meent dat een dergelijke verschuiving
aanleiding kan geven tot een dubbele
reglementering en administratieve overlast. MiFID II vormt op zijn beurt ook
nog het voorwerp van overleg. Het bereiken van een akkoord blijkt evenwel
geen makkelijke opdracht, aangezien
de lidstaten het niet eens zijn met het
Europese parlement. Er zijn echter wel
al een aantal deelakkoorden, zoals dat
over de transparantie van commissielonen. Maar “er is maar een akkoord over
het geheel als er een geheel akkoord
is”, aldus Verhofstadt. Vervolgens identificeerde hij een aantal streefdoelen
omtrent MiFID II. Eerst en vooral ijvert
hij ervoor om geen nieuwe regels op te
leggen in het kader van corporate governance, de zogenaamde compliance.
Ten tweede streeft hij naar het principe
van proportionaliteit bij de aard van de
opgelegde sancties bij niet-naleving van
de gedragsregels. Ten slotte is hij ook

voorstander van voldoende autonomie
in de discussie over derivate producten.

Nood aan een Europese aanpak in
de verzekeringssector
Verhofstadt is een grote voorstander van
een Europese regelgeving in de verzekeringssector en wel om twee redenen.
Eerst en vooral is een Europese aanpak
volgens hem nodig om te vrijwaren dat
elke consument dezelfde mate van bescherming geniet, in welke EU-lidstaat
hij ook woont. Bovendien heeft de sector in toenemende mate een internationaal karakter, waardoor deze best ook
boven de verschillende lidstaten gereguleerd wordt. Hij pleit er wel voor om bij
de uitwerking van deze regels rekening
te houden met het specifieke karakter
van de sector in de verschillende Europese lidstaten. Neem nu bijvoorbeeld
de transparantie van commissielonen.
De bekendmaking van deze maatregel
heeft in heel wat lidstaten voor een
verhitte discussie gezorgd. Daarin was
geen rode lijn op te tekenen, de reacties
liepen ver uiteen. Weinig opmerkelijk als
je weet dat de sector zo divers en complex is.

Europees besluitvormingsproces
komt evenwichtigheid niet ten
goede
Er is volgens Verhofstadt niet alleen
nood aan een regelgeving die aangepast is aan het specifieke karakter van
de verzekeringssector in de verschillende EU-lidstaten, deze dient ook evenwichtig te zijn. Maar de huidige werking
van de Europese instellingen maakt dit
bijzonder moeilijk. Volgens Verhofstadt
zijn deze allesbehalve efficiënt en creëren ze meer complicaties dan dat ze er
wegnemen. De Europese instellingen
werken immers nog op dezelfde manier
als 20 jaar geleden, toen het Verdrag
van Maastricht door de verschillende
EU-lidstaten ondertekend werd. Maar
[ 24 ]

de wereld is intussen grondig veranderd. Een mooi voorbeeld van het gebrek aan efficiëntie en transparantie is
de triloog, aldus Verhofstadt. Hij legt
het als volgt uit: er zijn twee Europese
organen, de Europese Raad en het Europese parlement. Deze werken elk onafhankelijk van elkaar een compromis uit.
Zelden komt het compromis bereikt in
het parlement overeen met dat van de
Raad. Dan komt er een triloog die de
beide compromissen met elkaar moet
verzoenen. Bij het uitwerken van dit
compromis is er een compleet gebrek
aan transparantie. De parlementsleden
zijn op geen enkele manier betrokken
bij dit besluitvormingsproces en zijn er
ook niet van op de hoogte, laat staan
het grote publiek. Dit zorgt er ook voor
dat tal van controleorganen in de sector
zich noodgedwongen moeten ontpoppen tot actieve lobbyisten, wat allesbehalve tot hun takenpakket behoort. Er is
een gebrek aan structuur in de werking
van de instellingen en een slechte verdeling van competenties.

Nood aan diepgaande Europese
hervormingen
Willen we een evenwichtige Europese
regelgeving? Dan is er volgens Verhofstadt een eenvoudigere en transparantere besluitvorming nodig. En dat
vergt op zijn beurt verregaande structurele veranderingen, en wel op twee
vlakken. Volgens Verhofstadt wordt het
huidige institutionele kader in Europa
het best vervangen door een bikameraal systeem zoals in België, met een
kamer en een senaat. De kamer vormt
dan het orgaan voor de parlementairen
en in de senaat zetelen de verschillende
lidstaten, die de bevoegdheid zouden
moeten krijgen om amendementen aan
te brengen aan de wetten voorgesteld
door de kamer. Hij pleit daarenboven
ook voor een hervorming van de commissie. Dit logge orgaan zou naar zijn
mening beter vervangen worden door
een regering van maximum 20 leden.

§§§
Daarnaast sprak Verhofstadt ook over
de nood aan een betere samenwerking
tussen de politieke wereld en het bedrijfsleven. 2008 is het resultaat van een
collectief falen. De verantwoordelijkheid
voor de crisis rust op de schouders van
zowel de financiële instellingen als van
de politici. Verhofstadt gaf beiden dan
ook een opdracht mee om dergelijke
scenario’s in de toekomst te vermijden.
De financiële instellingen vraagt hij om
niet defensief te reageren op de nieuwe
wetgeving. Politici geeft hij op hun beurt
het advies om structurele veranderingen
aan te brengen, zoals in de US en Japan.
Afslanking en Europese integratie staan
centraal. Economische groei is volgens
hem pas mogelijk als het financiële probleem wordt opgelost. De bankenunie
is een eerste stap in de goede richting.
In een latere fase zijn echter nog structurele ingrepen nodig waaronder een
economische en fiscale unie. Deze verbeterde samenwerkingen zullen volgens
Verhofstadt leiden tot een heruitvinden
van de soevereiniteit van de verschillende lidstaten en niet tot een verlies, zoals
vaak gevreesd wordt.

Nuttige tips in het kader van
Twin Peaks II
Op de conferentie werden ook diverse
workshops gegeven. We volgden er
een aantal voor u. De eerste ging over
de aangekondigde transparantie van
commissielonen. Sandra Lodewijckx en
Anne Catteau van het advocatenkantoor Lydian legden op een heldere manier uit wat Twin Peaks II en de KB’s die
deze wet moeten uitvoeren juist inhouden, op wie ze van toepassing zijn en
welke gevolgen ze met zich mee brengen. Ze benadrukten dat België met
deze wetgeving niet alleen vooruitloopt
op Europa, maar ook veel verder gaat. In
het bijzonder gaven ze de verzekeraars
en tussenpersonen een aantal waardevolle tips mee.

Denkt u aan overnemen? Bezint eer
ge begint.
In de tweede workshop die we volgden gaf Hans Certyn, zaakvoerder van
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overnamebemiddelaar Finactor, uitleg
over groeien, fusioneren en overnemen.
Hij legde de nadruk op het feit dat dit
een business is met veel potentieel. Er
zijn ruilm een miljoen zelfstandige activiteiten in België en zo’n 40% van de
bedrijfsleiders is ouder dan 50 jaar. De
komende jaren zullen velen zich dus
de vraag moeten stellen hoe het verder
moet met hun bedrijf eens ze er zelf niet
meer zijn. Een fusie of een overname
kan hier een uitkomst bieden. Voor zowel groeien als overnemen laten zich
verschillende pro’s en contra’s optekenen. Kiest men voor een overname?
Dan is het volgens Certyn belangrijk om
goed na te denken over twee punten.
Een belangrijke vraag die men zich volgens Certyn moet stellen wanneer men
denkt aan overnemen, is wanneer de
overname zal beginnen te renderen.
Daarom is een grondige studie van het
cliënteel van de over te nemen firma nodig. Volgens hem gebeurt dit te weinig
in de praktijk. “Bij een overname mag
men zich niet beperken tot een analyse
van de financiële gegevens”, aldus Certyn. “Men dient een grondige studie te
maken van de samenstelling van de over
te nemen portefeuille. Hoeveel bedrijven
zitten in die portefeuille, hoeveel particulieren, hoe loyaal zijn deze, wat is de
klantenretentie, hoeveel nieuwe klan[ 25 ]

ten komen erbij, wat is de leeftijd van
de gemiddelde cliënt, etc.”. Een andere
essentiële vraag die men zich volgens
Certyn dient te stellen is: “wat wil ik nu
juist overnemen?”. Wens ik het handelsfonds over te nemen of de aandelen? Dit maakt een enorm groot verschil
uit. In het geval van de aandelen koop je
het totale pakket. Koop je het handelsfonds, dan koop je enkel de activa die je
wilt kopen. Verder zijn er ook verschillen
in de mate waarop je als overnemer belast wordt, schulden overneemt, fiscaal
aansprakelijk bent, enz. Goed nadenken is dus de boodschap! Verder legde
Certyn uit dat dé overnameprijs niet bestaat. Vaak worden een aantal waardebepalingen gecombineerd. De uitkomst
dient dan als richtsnoer. Maar de echte
prijs die de overnemer betaalt, is afhankelijk van verschillende factoren.
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Sectornieuws
AXA behoudt pasmunt in dienstverlening
Enige tijd geleden schreven we al dat AXA
een aantal diensten afbouwde en dat de
agenten het vooral moeilijk hadden met
de beslissing dat het gebruik van pasmunt
in het agentschap geen noodzakelijke
dienstverlening zou zijn. Deze dienstverlening zou enkel nog mogelijk zijn als de
agenten ervoor zouden betalen en op
voorwaarde dat voldoende agenten dit
zouden doen, zo luidde het bij de bank.
BZB raadde haar leden die zich niet in de
afbouw van deze dienstverlening konden

vinden aan om te protesteren en voorbehoud te maken bij eventuele schade die ze
als gevolg van die verminderde dienstverlening opgelopen hebben. Op vraag van
BZB vond een overleg plaats met AXA om
de plaats van de zelfstandige agenten in
de toekomst van de bank te bespreken.
Uiteindelijk heeft de bank rekening gehouden met de feedback van de agenten
en beroepsverenigingen en heeft ze besloten om deze dienstverlening te behouden
zonder abonnementskosten voor de agenten. De bank zal wel kosten aanrekenen

voor de waardetransporten.
BZB is tevreden dat de bank de reacties
van de agenten hier ter harte heeft genomen en de oorspronkelijke beslissing om
abonnementskosten aan te rekenen voor
het gebruik van pasmunt heeft teruggedraaid. Intussen heeft BZB opnieuw overleg gevraagd in het kader van een aantal
bijkomende besparingen die de bank zou
doorvoeren. Wordt vervolgd.

BNP Paribas Fortis doet aanpassingen in distributienetwerk
Het financiële landschap wijzigt grondig
en snel. De nettowinsten van de banken
staan onder druk en het digitale bankieren
wint steeds meer terrein. Banken passen
hun businessmodellen aan deze evolutie aan en zetten in op minder kantoren
die veel sterker op advies gericht zijn ten
koste van de klassieke geldverrichtingen
aan het loket. BNP Paribas Fortis is hier
al enige tijd mee bezig. Een aantal jaren
geleden deelde ze haar kantorennet al op
in verschillende soorten kantoren, namelijk groepskantoren waar een cluster van
kleinere agentschappen van afhangt, full
service kantoren en advieskantoren. Dit
jaar lanceerde ze de volledig mobiele Hello
Bank! en gaf ze aan de komende drie jaar
150 van de bijna 1.000 kantoren en 1.800
jobs te schrappen.
Om haar businessmodel beter te kunnen
aanpassen aan de gewijzigde behoeften
en gewoonten van haar klanten, deed
BNP Paribas onderzoek naar hun gedrag.

De resultaten van dit onderzoek moeten
de bank helpen om het verlies aan klanten
bij de reorganisatie van haar kantorennet
zoveel mogelijk te beperken. Als blijkt dat
klanten in een bepaalde gemeente vaker
naar een kantoor in een andere gemeente
gaan, is de kans wellicht groot dat het
kantoor in deze gemeente de boeken
moet sluiten of fusioneren met een ander
kantoor. BZB staat de agenten die worden
opgezegd of die de boodschap hebben
gekregen dat ze zullen worden opgezegd
bij met advies.
Naast het snoeien in haar kantorennet
komt BNP Paribas Fortis nu ook met een
voorstel om de openingsuren van haar statutaire kantoren de wijzigen. Langere dagen en werken met gesloten deuren zijn
de krachtlijnen. De 163 grootste kantoren,
de zogenaamde groepskantoren, wil de
bank elke dag openhouden tot 18 uur.
De 100 ‘full service kantoren’ die kleiner
zijn dan de groepskantoren wenst ze open

te houden tot 16.30 en voor de circa 400
advieskantoren denkt de bank eraan deze
elke namiddag op afspraak te laten werken. BNP Paribas Fortis hoopt tegen het
einde van het jaar met de vakbonden een
akkoord te bereiken over het voorstel.
De zelfstandige kantoren zijn flexibeler. Zij
kunnen niet alleen kiezen welk type kantoor zij zijn – full service of advieskantoor
–, maar zijn ook vrij om hun openingsuren
in overleg met de bank zelf te bepalen.
Veel agenten nemen contact op met elkaar om in workshops samen met hun
agentenvereniging hun businessmodel
van de toekomst te bespreken om zich
zo aan te passen aan de nieuwe financiële omgeving. BZB heeft onder meer met
haar congres heel wat agenten overtuigd
van de noodzaak om na te denken over de
toekomst en hoe ze een antwoord kunnen
bieden op de vele uitdagingen die hen te
wachten staan.

Crelan
Bij Crelan is begin november een nieuw
paritair overlegorgaan samengesteld. Dit
vervangt de vroegere paritair overlegorganen bij Centea en Landbouwkrediet.
De bank heeft ervoor gekozen om een
minimumaantal vertegenwoordigers van
beide vroegere netten in het paritair overlegorgaan te laten zetelen. Aangezien de
Landbouwkrediet-agenten met veel minder zijn, riskeerden deze anders niet of ondervertegenwoordigd te zijn. Hoewel BZB
deze denkwijze wel kan volgen, hebben
we erop gewezen dat deze manier van

handelen niet strookt met de regelgeving
en dat het nieuwe paritair overlegorgaan
daardoor volgens ons niet geldig samengesteld is. Alle agenten zijn nu Crelanagenten met vanaf 1 januari 2014 één
commissiesysteem en hetzelfde productaanbod. Het opdelen volgens de vroegere
bank is geen geldig objectief criterium. De
bank betwist dit en heeft toch het risico
genomen om het paritair overlegorgaan
zo samen te stellen.
Het nieuw samengestelde paritair over[ 26 ]

legorgaan zal overigens meteen geconfronteerd worden met de vraag om een
commissieverlaging goed te keuren op het
nieuwe commissiebarema dat nog moet
starten vanaf 1 januari 2014. In september
kondigde de directie van de bank immers
aan dat ze omwille van de steeds slechtere marges op spaarboekjes overweegt
om een daling van de commissielonen op
spaarboekjes en zichtrekeningen door te
voeren, nog voor de implementatie van
het nieuwe commissiesysteem.

§§§
Intussen kregen de ex-Centea-agenten
een bijakte exclusiviteit kredieten ter
handtekening voorgelegd. Aangezien het
blijkbaar niet geheel duidelijk was wat
deze bijakte nu juist betekent, stuurde
BZB hen een e-mail om hen te wijzen op
de impact van deze bijakte. Deze bijlage

houdt een wijziging van het agentschapscontract in en voegt een exclusiviteit voor
kredietbemiddeling toe. Deze exclusiviteit
kan ook niet zomaar apart terug worden
opgezegd door de agent. Bovendien is de
exclusiviteit maximaal en betekent dit dat
Crelan-agenten de kredieten die Crelan
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niet aanbiedt, niet mogen verkopen voor
andere maatschappijen. BZB wees erop
ten slotte op dat de exclusiviteit niet omzeild mag worden via bijvoorbeeld de verzekeringsvennootschap.

Delta Lloyd Bank te koop
Begin oktober zette de Nederlandse financiële groep Delta Lloyd haar Belgische
bankactiviteit in de etalage. Doel van deze
afslanking is het opkrikken van de solvabiliteit. Delta Lloyd Bank is een kleine speler in de Belgische banksector, met een
marktaandeel van minder dan 2 procent.
De bank heeft 55 kantoren en een netwerk van 75 zelfstandige bankagenten.
Ze is goed voor een balanstotaal van 6,9
miljard euro.
De procedure is nog volop aan de gang.
In de loop van november zijn de nietbindende biedingen uitgebracht. Uit het
beperkt aantal overgebleven kandidaten
die een bindend bod konden indienen zal
de bank ten slotte een definitieve keuze
maken. Berichten dat er weinig interesse
zou zijn, spreekt de bank formeel tegen.

Volgens haar zijn er een groot aantal geïnteresseerde kopers, zowel in het binnen- als in het buitenland. De Bank is niet
ingegaan op de vraag van de vakbonden
naar een werkgarantie van drie jaar voor
de zowat 600 werknemers, omdat dat de
overnameprijs zou drukken en het verkoopproces zou verstoren.
De overname kadert in een heroriëntering.
De bank streeft naar eigen zeggen naar
een toppositie in de Belgische leven- en
pensioenmarkt. Eerder dit najaar nam ze
nog de Antwerpse verzekeraar ZA over.
Delta Lloyd Bank sluit naar eigen zeggen
niet uit nog andere niet-kernactiviteiten
uit te stoten. Dit alles komt niet geheel
onverwacht. In 2010 kondigde Delta Lloyd
al een koerswijziging aan. De toenmalige
CEO deelde mee dat tussen de 65 en 85%

van de cliënten van de bank niet meer
aan hun gewenst profiel voldeed. Als gevolg van deze mededeling liepen heel wat
zelfstandige agenten imagoschade op.
De bank knipte ook danig in haar agentschappen. Ze verbrak de laatste jaren de
samenwerking met heel veel agenten.
Ook zegden een aantal agenten zelf de
overeenkomst met de bank op gezien de
beperkte toekomstperspectieven. In beide
gevallen gedroeg de bank zich niet netjes
ten aanzien van deze agenten met nogal
wat procedures tot gevolg. BZB gaat ervan uit dat meer dan 30 procedures nog
lopende zijn en rekent erop dat de bank
deze wil schikken. Het is immers onwaarschijnlijk dat een onderneming geïnteresseerd zou zijn in een overname, indien er
nog zoveel claims hangende zijn.

Deutsche bank werkt voortaan met bankmakelaars
Een bankmakelaar is een ondernemer die
als tussenpersoon financiële producten
van verschillende financiële instellingen
aanbiedt. Tot voor kort telde België slechts
een handvol bankmakelaars. Maar hier
komt binnenkort misschien wel verandering in. Deutsche Bank heeft immers beslist
om met bankmakelaars samen te werken.
Wij stelden Bert Jordens, de verantwoordelijke voor de relaties met bankmakelaars
bij Deutsche Bank, enkele vragen over hun
nieuwe samenwerking.
Sinds wanneer werkt Deutsche Bank
samen met bankmakelaars?
Sinds september van dit jaar. In die zin zou
je Deutsche Bank België kunnen beschouwen als een nieuwkomer. De bank heeft
echter een track record als bewaarnemer
en uitvoerder van de orders van onafhankelijke vermogensbeheerders.
Hoeveel contracten heeft Deutsche
Bank intussen al afgesloten met
bankmakelaars?
Sinds september lopen er verschillende
contacten. De eerste contracten worden
op dit moment gefinaliseerd met enkele
bestaande bankmakelaars. Met andere

bankmakelaars lopen de onderhandelingen nog. Daarnaast is de bank ook in
contact met kandidaat-bankmakelaars.
Voor hen proberen we waar mogelijk te
helpen om hun dossier sterker te maken
bij de FSMA.
Waarom heeft Deutsche Bank
besloten om samen te werken met
bankmakelaars?
Eigenlijk heel logisch. De bank heeft de
expertise in huis en gelooft rotsvast in de
toegevoegde waarde van onafhankelijk
advies op maat. Ook vandaag nog laat
Deutsche Bank België niet na om in de
media te wijzen op de belangenconflicten
die er nog steeds zijn in hoofde van de adviseurs van de klassieke banken. Door die
belangenconflicten kunnen de adviseurs
niet altijd de beste oplossingen aanbevelen, en dit is jammer voor de betrokken
cliënten, maar ook voor de reputatie van
de banksector. De resultaten van de bank
zelf spreken trouwens voor zich: Deutsche
Bank België zag de afgelopen 10 jaar het
vermogen onder beheer groeien van zo'n
5 miljard tot ruim 22 miljard vandaag.
Deze groei is pure 'interne' groei te danken aan onafhankelijk advies gekoppeld
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aan de open architectuur in het fondsenaanbod, een concept dat Deutsche Bank
op de Belgische markt introduceerde. Voor
bankmakelaars kan een samenwerking
met Deutsche Bank meteen extra voordelen opleveren voor bestaande cliënten.
Bovendien kan een samenwerking met
Deutsche Bank helpen om bijkomende
cliënten te werven.
Deutsche Bank heeft het contract
dat wordt voorgelegd aan de
bankmakelaars met BZB besproken.
Waarom vond de bank dit belangrijk?
De wetgeving inzake bankmakelaars is vrij
jong en ingewikkeld. Er zijn belangrijke verschillen met de wetgeving die betrekking
heeft op bankagenten en op onafhankelijke vermogensbeheerders. Deutsche Bank
heeft de intentie om een samenwerking
op lange termijn met bankmakelaars te
realiseren waarbij iedereen zich goed kan
voelen. Het lag daarom voor de hand om
de samenwerkingsovereenkomst met de
BZB te bespreken en te voltooien. Op die
manier leggen we immers de beste basis
voor een goede verstandhouding met de
bankmakelaars en kunnen we een succesvol partnerschap uitbouwen.

BZB-lidmaatschap

De beroepsvereniging van de zelfstandige bank- en verzekeringsmakelaars (BZB) is
de enige wettige beroepsvereniging die de belangen van de zelfstandige bank- en
verzekeringsbemiddelaars behartigt. Anno 2013 zijn meer dan 1350 van uw collega’s
lid van BZB en vertegenwoordigt BZB meer dan 3000 zelfstandigen actief in de sector.
Om uw belangen efficiënt te kunnen verdedigen, is het van belang dat we zoveel
mogelijk gewicht in de schaal kunnen leggen. Wees solidair met uw collega’s die al
BZB-lid zijn en vraag uw lidmaatschap vandaag nog aan!

Belangenverdediging

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

Informatie
 Kwaliteitsvolle objectieve opleidingen in het kader van de geregelde bijscholing
		
 Seminaries rond actuele vragen
		
 Informatievergaderingen
Bijstand
 Gratis juridisch advies in het kader van uw beroep als financieel tussenpersoon
		
 Elke eerste maandagnamiddag en derde vrijdagnamiddag van de maand
		
juridisch advies door onze raadsmannen ten laste van BZB
Tal van financiële voordelen
 Een rechtsbijstandsverzekering aan onklopbare tarieven
		
 Een uiterst voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Vanaf 2014 wordt het pakket ledenvoordelen aanzienlijk uitgebreid.
Zou u ook graag van bovenstaande voordelen genieten?
Stuur ons dan onderstaand formulier ingevuld terug en word BZB-lid!
Post: BZB, Aalststraat 114 bus 0101 9700 Oudenaarde
Fax: 055 20 61 09 • E-mail: info@bzb.be
Wenst u meer informatie? Contacteer ons gerust op het nummer 055 30 59 89

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

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

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

€ 250,00
€ 280,00
€ 310,00
€ 340,00

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

€ 370,00
€ 400,00
€ 430,00
€ 460,00

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

€ 490,00
€ 520,00
€ 550,00
€ 580,00

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

Datum,

Handtekening,

