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Edito
De toekomst van het
Belgische bancaire landschap
was niet meer dan een fait divers. Dat
achter die cijfers mensen zitten, wordt
blijkbaar vaak vergeten. Deze afslanking
bij de zelfstandige agentschappen is
trouwens al jaren bezig. Een tiental jaren terug waren er in België nog meer
dan 10.000 zelfstandige bankagenten,
nu nog slechts 3.700.
Daniel Nicolaes

et Belgische financiële landschap is in volle transitie.
Na de desastreuze financiële crisis is de hele bancaire
sector toe aan een grondige
hervorming. Niet enkel op het vlak van
regulering. Rekening houdend met
de nieuwe technologische middelen
werken de banken immers ook volop
nieuwe businessmodellen uit, waarbij
vooral het distributienetwerk hertekend
wordt. Het sluiten van bankkantoren is
niet langer taboe. De laatste jaren is de
tewerkstelling binnen de bancaire sector al sterk gedaald en recent werden
er voornamelijk bij de grootbanken nog
vele afslankingen aangekondigd.

H

Het actuele thema bij de banken is uiteraard hoe ze hun distributie de komende
jaren zullen organiseren. Daaraan wordt
naar de buitenwereld weinig aandacht
geschonken, zo bleek ook tijdens het
Financieel Forum te Gent. De vermindering van het aantal agentschappen

Uiteraard kunnen wij de economische
realiteit niet ontkennen. Het gedrag van
de consumenten wijzigt en de technologische evoluties volgen elkaar in een
razendsnel tempo op. Banken, en bankagenten, zullen dus de diverse kanalen moeten gebruiken om hun job als
bankier te kunnen blijven waarmaken.
Maar de adviesfunctie zal nog steeds
een direct en persoonlijk contact vereisen met de cliënten. Het is dan ook
duidelijk dat hier de grote uitdaging ligt
voor de zelfstandige bankagenten. Zij
werken al jarenlang met deze persoonlijke aanpak, kennen hun cliënten door
en door en streven steeds naar een langetermijnrelatie met hun cliënteel. Binnen BZB hebben wij een nieuwe werkgroep opgericht die specifiek aandacht
zal schenken aan deze problematiek.
Wij zullen jullie dan ook regelmatig op
de hoogte houden van onze bevindingen en zijn ervan overtuigd dat de zelfstandige financiële tussenpersoon zijn
plaats zal behouden in het toekomstige
verdienmodel.

Op nationaal vlak zien we ook weer tal
van initiatieven die als een wervelwind
op ons afkomen. Het belangrijkste is
wellicht het ontwerp van wet Twin Peaks
II. Wij hebben samen met de collega’s
en de Hoge Raad van Middenstand onze
bezorgdheden geuit over het ontwerp,
dat in zijn huidige vorm nooit het beoogde doel zal bereiken, namelijk een
betere bescherming van de consument.
Ook hier wacht er ons een drukke periode om de belangen van de financiële
tussenpersoon op diverse fronten te verdedigen.
Ook de organisatie van ons jaarlijkse
congres krijgt stilaan vaste vorm. Mijn
collega’s hebben een schitterend programma opgesteld. En niet te vergeten,
dit jaar bestaat BZB 15 jaar en organiseren wij voor de tiende keer ons congres.
Vandaar dat er een werkelijke feesteditie van gemaakt wordt, u leest er alles
over verder in deze nieuwsbrief. Mis dit
grootse evenement dus niet: afspraak
op donderdag 24/10/2013!
Ten slotte is de tijd nu aangebroken
voor de meesten om te genieten van
een welverdiende en zonovergoten vakantie. Ik wens jullie allen dan ook graag
een deugddoende vakantie toe!
Daniel Nicolaes
Voorzitter 

Strenger toezicht door de FSMA op de distributie
BZB mist de juiste accenten
n het parlement werd recent een wetsontwerp
ingediend waarbij de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA) meer
bevoegdheden zou worden toebedeeld en dit met de bedoeling om de
afnemers van financiële producten
en diensten beter te beschermen,

I

Twin Peaks II. In wat volgt, leest u
wat de belangrijkste wijzigingen
zijn en hoe BZB zich hier tegenover
opstelt.

Efficiënter toezicht
Met de voorgestelde wijzigingen wil
men de afnemers van financiële dien[ 4 ]

sten meer beschermen door het toezicht
efficiënter te maken. De FSMA krijgt
een aantal bijkomende bevoegdheden,
waardoor ze enerzijds repressiever, maar
anderzijds ook op een meer proportionele wijze zal kunnen optreden. Naast
het intrekken van een inschrijving zal ze
ook een administratieve boete kunnen
opleggen.

§§§
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Ze krijgt ook concretere bevoegdheden
om het publiek te beschermen tegen
personen die financiële producten of
diensten aanbieden, maar niet over de
wettelijke vergunning of toelating beschikken. Twin Peaks II geeft de FSMA
verder ook de bevoegdheid om mysteryshoppers af te sturen op aanbieders van
financiële producten en diensten om
hen beter te kunnen controleren. Ook
zal ze toegang krijgen tot websites die
voorbehouden zijn voor cliënten en kan
ze geanonimiseerde informatie van ombudsdiensten opvragen.
Ten slotte moet Twin Peaks II de regels
tegen marktmisbruik verbeteren en de
markt transparanter maken door de zogenaamde credit default swaps.
Gedragsregels uitgebreid
naar verzekeraars en
verzekeringstussenpersonen
Naast de regels die het toezicht op de
financiële markten efficiënter moeten
maken bevat het wetsontwerp ook een
aantal bepalingen die moeten bijdragen
tot meer transversale samenhang in de
regels. Een eerste belangrijke wijziging
houdt in dat de MiFID-gedragsregels
naar de verzekeraars en verzekeringstussenpersonen uitgebreid worden.
“De ontwikkeling van nieuwe financiële en verzekeringsproducten
staat niet stil. De rol van de tussenpersoon die deze producten
aanbiedt wordt des te belangrijker,
vooral wat betreft de beoordeling
van de geschiktheid van het product in het licht van de beleggingsdoelstellingen van de cliënt.”
“Voor de verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen
daarentegen bestaan weliswaar al
gedetailleerde regels aangaande de
inhoud van contracten en aangaande bepaalde precontractuele informatie die aan de verzekeringnemer
moet worden verschaft, maar concepten als suitability of appropriateness en regels in verband met kostentransparantie zijn voor die sector
als dusdanig nog niet wettelijk verankerd. De praktijk leert echter
dat beleggingsverzekeringen niet
zelden als alternatief voor fondsen

worden aangeboden, en dat strikt
financiële en verzekeringsproducten dus dezelfde beleggingsdoelstellingen kunnen dienen.“
Omwille van deze reden heeft de wet
van 2 juli 2010 een specifieke bepaling ingelast in de organieke wet van
de FSMA (art. 28ter) om, rekening houdend met de stand van de Europese
wetgeving, de MiFID-gedragsregels uit
te breiden naar de verzekeringsondernemingen en -bemiddelaars. Het ontwerp
gaat een stap verder in de voorbereiding
van het level playing field tussen banken
en verzekeringsondernemingen- en bemiddelaars. Zo dienen de verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen zich al onmiddellijk te houden
aan de algemene verplichting om zich
op een loyale, billijke en professionele
wijze in te zetten voor de belangen van
hun cliënten en hen enkel informatie te
verstrekken die correct, duidelijk en niet
misleidend is. Anders riskeren ze hun
inschrijving te verliezen. Er komen ook
nog specifieke gedragsregels bij, maar
deze worden pas van kracht wanneer de
koning dit bepaalt. Dit is voorzien voor 1
januari 2014. Ten slotte krijgt de koning
ook de bevoegdheid om bovenvermelde
gedragsregels nader te bepalen om belangenconflicten te voorkomen.
Essentiële productkennis vereist
De regering wil ook een nieuwe gedragsregel invoeren. Het wetsontwerp
[ 5 ]

bepaalt dat iedereen die in contact staat
met het publiek zowel in bank- als verzekeringsbemiddeling de essentiële kenmerken van zowel de verzekerings- als
de bank- en beleggingsproducten die zij
aanbieden zelf moeten kennen en begrijpen. Onder de essentiële kenmerken
verstaat men de al dan niet vaststaande
opbrengst, het risico op verlies van de
inleg maar ook de juridische aard van
het product
De vereiste van essentiële productkennis is een gedragsregel die moet worden
nageleefd bij de concrete uitoefening
van de activiteiten van bemiddeling,
en waarvan de draagwijdte varieert in
functie van de producten die worden
aangeboden. Bijgevolg zal deze vereiste
zwaarder wegen naarmate de tussenpersoon een uitgebreider gamma aan
uiteenlopende producten te koop aanbiedt. Hetzelfde geldt voor de financiële
instellingen in hun rechtstreekse contacten met cliënten. In dat opzicht verschilt
deze vereiste ook van de bestaande
vereiste van beroepskennis. De tussenpersoon of onderneming is verplicht er
voor te zorgen dat de personen die bij
hen in contact staan met het publiek
over de vereiste essentiële productkennis beschikken. Indien de FSMA inbreuken vaststelt op deze vereiste, kan zij
dus tegen de tussenpersoon of onderneming zelf optreden. Op voorwaarde
dat het proportionaliteitsbeginsel wordt
nageleefd komen alle wettelijk voorzie-
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ne maatregelen in aanmerking wanneer
dergelijke inbreuken vastgesteld worden. Zo kan de FSMA een administratieve boete opleggen en eventueel zelfs
de inschrijving van de tussenpersoon
schrappen. Om te controleren of deze
gedragsregel wordt nageleefd zullen de
zogenaamde mystery shoppers ingezet
worden. De koning is bevoegd om deze
vereiste in verdere detailregels te voorzien.
Wat verandert aan de wet inzake
het toezicht?
De regering wil ook een aantal belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de wet
van 2 augustus betreffende het toezicht
op de financiële sector en de financiële
diensten. De FSMA krijgt de bevoegdheid om reglementen vast te stellen die
de commercialisering of bepaalde vormen van commercialisering van financiële producten aan niet-professionele
cliënten verbieden. Ze kan ook reglementen bepalen dieadvertentie
bijvoorbeeld
door1
def.pdf

de verplichte vermelding van een label
de transparantie bevorderen van financiële producten of van de risico’s, prijzen, vergoedingen en kosten ervan.
In het wetsontwerp wordt een burgerlijke sanctie ingevoerd. Er wordt een
vermoeden ingevoerd dat er in geval
een financiële dienstverlener naar aanleiding van een financiële verrichting de
regels die loyale, billijke en professioneel
behandeling van de klant beogen niet
naleeft, een oorzakelijk verband bestaat
tussen deze miskenning en de betrokken financiële verrichting. Dit heeft als
gevolg dat, afhankelijk van geval tot geval, de klant zich op dit vermoeden kan
beroepen om een overeenkomst nietig
te laten verklaren door een wilsgebrek
of een schadeloosstelling te verkrijgen
voor de geleden schade die niet op passende wijze zou vergoed zijn door de
nietigverklaring of de ontbinding van de
overeenkomst.
27/08/12

11:39

Het vermoeden is evenwel weerlegbaar.
Dit betekent dat de financiële dienstverlener het tegenbewijs kan leveren. Het
vermoeden is onmiddellijk van toepassing op beleggingsondernemingen en
kredietinstellingen en de agenten in
bank- en beleggingsdiensten. Dit geldt
niet voor de verzekeringsondernemingen, verzekeringstussenpersonen en
bankmakelaars, aangezien zij nog niet
per koninklijk besluit aan de gedragsregels onderworpen zijn. Het vermoeden
wordt immers pas van toepassing wanneer de gedragsregels van toepassing
zijn.
Een andere belangrijke wijziging betreft
de invoering van een burgerrechtelijke
sanctie voor het onregelmatig aanbieden of verstrekken van financiële producten of diensten, met uitzondering
van schadeverzekeringen. De met klanten gesloten overeenkomsten waarbij
op onregelmatige wijze financiële producten of diensten worden aangeboden
zijn dus nietig.
Hoe staat BZB tegenover dit
wetsontwerp?
BZB staat achter de hoofddoelstelling
van het wetsontwerp, namelijk een
verbetering van de bescherming van
de klant. BZB rekent erop dat het parlement de diverse actoren in de financiële sector, waaronder BZB, wegens de
belangrijke wijzigingen voor de sector
en de verzwaring van de verantwoordelijkheid van de tussenpersonen eerst
hoort vooraleer het wetsontwerp te bespreken.

Consultancy & Training

Begeleiding
Begeleiding
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Strategie
Strategie
Vooruitzichten

Vooruitzichten

In het algemeen heeft BZB vooral moeite met de vele machtigingen aan de Koning. Belangrijke invulling wordt op die
manier aan de democratische besluitvorming onttrokken.

Uw partner voor een succesvolle aanpak
T: 053 83 68 51 · F: 053 83 02 81 · E: info@gfp.be · W: www.gfp.be
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Nood aan betere voorafgaande
productcontrole
Hoewel aangekondigd in het regeerakkoord is er in het wetsontwerp niets terug te vinden over een versterking van
de voorafgaande controle op financiële
producten. De FSMA zou evenwel bevoegd zijn om de commercialisering van
financiële producten aan niet-professionele klanten te verbieden, maar BZB

§§§
oordeelt dat dit niet voldoende is. Het
is van belang dat de emittent of degene
die een product op de markt brengt,
verantwoordelijk kan worden gesteld.
De zelfstandige financiële tussenpersoon moet kunnen vertrouwen op de
producten die worden verdeeld. Het is
van het grootste belang dat de producten die voor de niet-professionele klant
op de markt worden gebracht vooraf
zijn gescreend of beoordeeld. De zelfstandige tussenpersoon kan onmogelijk
de deugdelijkheid van de producten zelf
gaan screenen. De focus moet volgens
BZB liggen op degenen die de beleggingsproducten commercialiseren.

Wijziging gedragsregels zaak van
het parlement
BZB protesteert tegen het feit dat het
aan de koning wordt overgelaten om de
gedragsregels die de verzekeringstussenpersonen moeten naleven nader te
bepalen om belangenconflicten te voorkomen. Dit zijn heel belangrijke regels
die het voorwerp moeten uitmaken van
een parlementair debat. Het gaat hier
onder andere over voordelen, commissielonen, transparantie van de vergoedingen, etc. Dit zijn zaken die de kern
van het financiële beroep raken en die
niet zonder parlementair debat beslist
mogen worden.

Voorziene datum specifieke
gedragsregels onhaalbaar
In het kader van de uitbreiding van de
MiFID-gedragsregels naar verzekeraars
en verzekerings-tussenpersonen benadrukt BZB dat rekening gehouden moet
worden met de eigenheid van de activiteit. In de wet van 2 juli 2012 werd
de Koning al gemachtigd om, rekening
houdend met de stand van de Europese
wetgeving, de MiFID-gedragsregels uit
te breiden naar de verzekeringsondernemingen en – bemiddelaars. BZB betwijfelt ten zeerste of de meer specifieke
gedragsregels tegen 1 januari 2014 zullen kunnen toegepast worden. Gezien
de tijd die nodig was om de MiFID-gedragsregels bij de kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen in te voeren,
meent BZB dat 1 januari 2014 niet realistisch is. Des te meer aangezien deze
gedragsregels nog aan de sector en de
eigenheid van de makelaars moeten
aangepast worden.

Vereiste van essentiële
productkennis te subjectief
De vereiste van essentiële productkennis is een subjectieve vereiste. BZB protesteert hiertegen, aangezien men zijn
inschrijving kan verliezen wanneer men
ze niet naleeft. Hoe de FSMA inbreuken
tegen deze gedragsregel zal vaststellen
is helemaal niet duidelijk. Wat zijn de
criteria om te beoordelen of iemand al
dan niet over de vereiste productkennis
beschikt? Controle hierop door mystery
shopping blijft subjectief. Dit creëert een
enorme rechtsonzekerheid bij de tussenpersonen.
Bovendien is aan deze gedragsregel ook
nog eens een burgerlijke sanctie gekoppeld. Overtreding van deze regel leidt
immers tot de toepassing van het vermoeden dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen deze miskenning en de
betrokken beleggingshandeling. Dit verhoogt de aansprakelijkheid van de tussenpersoon enorm. Niet alleen omwille
van de subjectiviteit van deze gedragsregel, maar ook omdat die bovendien
opgelegd wordt aan al wie in contact
staat met het publiek. Ten slotte kan de
overtreding van deze gedragsregel tot
vijf jaar na de dag waarop de betrokken klant kennis heeft gekregen van de
schade of van de verzwaring ervan worden ingeroepen. Het spreekt voor zich
dat zo een subjectieve gedragsregel met
dergelijke zware gevolgen het beroep
van zelfstandig financiële tussenpersoon heel precair maakt. Hoe kan men
immers na ettelijke jaren nog bewijzen
dat men toen wel de vereiste kennis had
van een betrokken product?

Uniforme vragenlijst voor opstellen
beleggersprofiel
Indien de specifieke gedragsregels in
beide sectoren van toepassing worden
is BZB vragende partij voor een uniforme
vragenlijst om een beleggersprofiel op
te stellen. Dit heeft het grote voordeel
dat het duidelijk is. Geen overdreven
luxe wanneer je weet dat de consument
vaak klant is bij verschillende kredietinstellingen, beleggingsondernemingen
of verzekeraars. Ook voor de tussenpersoon die vaak in zowel bank, beleggingen als in verzekeringen bemiddelt is
een uniforme vragenlijst aangewezen.

[ 7 ]
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BZB is van oordeel dat de algemene verplichting om zich op loyale, billijke en
professionele wijze in te zetten voor de
belangen van hun cliënten en om aan
cliënten enkel informatie te verstrekken
die correct, duidelijk en niet misleidend
is voldoende mogelijkheden biedt aan
de klant om actie te ondernemen tegen
de tussenpersoon indien deze overduidelijk een gebrek aan productkennis
heeft.
Burgerlijke sanctie gaat te ver en
brengt administratieve last met zich
mee
BZB is van mening dat het verbinden
van een burgerlijke sanctie aan het niet
naleven van deze gedragsregels te verregaand is. Eerst moet worden bekeken
of de uitbreiding van de gedragsregels
en het efficiënter toezicht door de FSMA
daarop niet het gewenste effect heeft.
De FSMA kan als toezichthouder voldoende sanctionerend optreden. BZB
wijst er ook op dat de invoering van
een dergelijk vermoeden een enorme
administratieve overlast dreigt teweeg
te brengen doordat het een omkering
van bewijslast tot gevolg heeft. Kredietinstellingen,
beleggingsondernemingen, verzekeraars en de tussenpersonen
zullen immers zoveel mogelijk bewijs
proberen bij te houden dat ze de gedragsregels hebben nageleefd. Het aantal documenten dat de consument moet
ondertekenen zou op die manier wel
eens de pan kunnen uitswingen. Rekening houdend met het feit dat klanten
nu ook blindelings documenten tekenen, zou dit wel eens een tegengesteld
effect kunnen creëren waar de klant uiteindelijk minder verweer heeft in geval
van schade.
Gelijk speelveld in beide sectoren
Sowieso is BZB van oordeel dat het vermoeden dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de miskenning van gedragsregels en de schade die de klant
als gevolg van de verrichting lijdt slechts
mag worden ingevoerd voor beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en
de agenten in bank- en beleggingsdiensten op het moment dat dit ook van toepassing wordt op de verzekeringssector
en de bankmakelaars.

juni 2013
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Europese toezichthouder over klachtenafhandeling
door verzekeringstussenpersonen
p vijf april is de Europese
Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB) een openbare
raadpleging gestart over richtlijnen
inzake de klachtenafhandeling door
verzekeringstussenpersonen. Deze
zijn een vervolg op een eerdere
richtlijn van de EAVB over de afhandeling van klachten door verzekeraars en zijn in het leven geroepen
om de consument nog beter te beschermen. De publieke raadpleging
loopt ten einde op 28 juni.

O

In 2010 zijn er naar aanleiding van de
crisis een aantal financiële toezichthouders ingesteld om de consument beter
te beschermen. De Europese Autoriteit
voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EAVB) is er een van. Op 5 april is
deze een publieke raadpleging gestart
over een richtlijn met betrekking tot de
afhandeling van klachten door verzekeringsbemiddelaars. Met deze richtlijn
is de EAVB niet aan haar proefstuk toe
wat de materie betreft. Ze zijn immers
een vervolg op de richtlijnen inzake de
afhandeling van klachten door verzekeraars.
De richtlijnen vormen een leidraad voor
verzekeringstussenpersonen om hun
interne systemen en controle vorm te
geven, informatie te geven aan hun
klanten en procedures op te stellen om
te reageren op klachten. De richtlijnen
zijn eigenlijk gericht aan de nationaal
bevoegde autoriteiten die ze in hun
wetgevende of hun toezichthoudende
kader moeten integreren. Dit moet voor
een minimum aan convergentie zorgen
in het toezicht, wat op zijn beurt weer
voordelen moet opleveren in die zin dat
er een level playing field wordt gecreëerd voor verzekeringstussenpersonen
in Europa en dat wie een klacht indient
op een eerlijke manier behandeld wordt
door deze tussenpersonen. De richtlijnen zijn niet van toepassing wanneer
de klacht gericht is tegen de verzeke-

ringsmaatschappij. In dat geval moet
de verzekeringstussenpersoon de klant
doorverwijzen naar de juiste entiteit.
De EAVB heeft de richtlijnen opgesteld,
omdat ze er zeker van wil zijn dat de
consument een gepaste bescherming
krijgt wanneer hij in de verzekeringssector een klacht neerlegt, tegen om
het even welke partij. Het creëren van
een level playing field is dan ook een van
haar voornaamste doelstellingen. Om
zoveel mogelijk rekening te houden met
de diversiteit en de grootte van de Europese markt van de verzekeringstussenpersonen, heeft de EVBA gezocht naar
een evenwichtige benadering waarbij
de voordelen voor de consument zwaarder doorwegen dan de kosten voor de
nationaal bevoegde autoriteiten en de
tussenpersonen. Aangezien dit geen
eenvoudige oefening is, is ze de publieke raadpleging gestart. Deze loopt ten
einde op 28 juni. Tegen de herfst hoopt
de EAVB een akkoord te bereiken, waarna het zogenaamde comply or explainprincipe van kracht wordt.
BZB heeft bedenkingen bij het invoeren
van een interne klachtenprocedure bij de
verzekeringstussenpersonen. Aangezien
het overgrote deel van de verzekeringstussenpersonen eerder kleine entiteiten
zijn, zou dit voor hen disproportionele
kosten met zich meebrengen. Slechts
een klein deel van de klachten betreft
[ 8 ]

immers de verzekeringstussenpersonen
zelf. Het grootste deel van de klachten
wordt gericht aan de verzekeraar. Ook
mag niet uit het oog worden verloren
dat een groot deel van de verzekeringstussenpersonen ingeschreven is als
agent, wat betekent dat ze in naam en
voor rekening van de verzekeraar optreden en de klacht dus ook niet zelf kunnen behandelen.
Bovendien is het bij de meeste verzekeringstussenpersonen ook zo dat degene
die de klacht behandelt dezelfde persoon is als deze die de zaken beheert.
In dat geval is het quasi onmogelijk om
de klacht op een onpartijdige manier te
onderzoeken en te beantwoorden, zodat een intern beleid voor de behandeling van klachten weinig toegevoegde
waarde zal hebben. Ten slotte brengt
het opleggen van een interne procedure
voor de behandeling en de rapportering
van klachten ook hogere kosten met
zich mee voor de toezichthouder. Het
verzamelen van rapporten en opvolgen
van deze verplichting alleen al vergt de
nodige middelen en mankracht.
BZB is bijgevolg voorstander voor het
behoud van het huidige systeem. Bovendien is de toegang van klanten tot
de ombudsdienst zeer eenvoudig en
laagdrempelig. De klanten worden ook
voldoende geïnformeerd over deze mogelijkheid.

§§§
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Nieuwe en – deze keer – laatste (?) regularisatieronde
e sinds geruime tijd aangekondigde “allerlaatste”
fiscale
regularisatieronde blijft centraal in het
nieuws. De krachtlijnen ervan worden steeds duidelijker.

D

Ter herinnering: deze regularisatieronde
is niet geheel “nieuw”, maar vormt in
wezen een aanpassing van de bestaande regularisatieprocedure die reeds in
2005 werd ingevoerd.
Het voorontwerp van wet dat juridisch
gestalte moet geven aan deze nieuwe
regularisatieronde werd onlangs voor
advies aan de Raad van State gezonden,
die recent haar advies uitbracht. Het advies van de Raad van State bevat diverse
punten van fundamentele kritiek op het
voorontwerp van de Regering. Het advies van de Raad van State is echter niet
bindend. Uit een eerste persmededeling
van 7 juni 2013 blijkt dat de Ministerraad het voorontwerp integraal heeft
goedgekeurd, zonder rekening te houden met de kritiek die door de Raad van
State in haar advies was geuit. Een dergelijke “eigenzinnige” handelswijze is
niet geheel zonder risico, aangezien het
de juridische kwaliteit van het voorontwerp niet ten goede komt indien met
het advies van de Raad van State geen
rekening wordt gehouden, waardoor
– bijvoorbeeld – de kans toeneemt dat
het Grondwettelijk Hof de voorgestelde
regularisatiewetgeving, eens in voege,
nietig verklaart.
In elk geval vindt U hieronder de nieuwe
regeling waartoe de Regering besloot
op 7 juni 2013. Voor een goed en kritisch begrip van deze nieuwe regeling,
verwijzen we tevens op een aantal punten naar het advies van de Raad van
State.
Wat houdt de nieuwe
regularisatiemogelijkheid in?
De nieuwe regeling laat toe ontdoken
inkomstenbelastingen, BTW, successierechten en registratie-, hypotheek- en
griffierechten (inclusief “diverse rechten

en taksen” en de “taks tot vergoeding
van de successierechten”) te regulariseren. In haar advies had de Raad van
State kritiek geuit op het feit dat de
federale wet ook de mogelijkheid biedt
ontdoken registratie- en successierechten te regulariseren. Aangezien dit gewestbelastingen zijn, heeft de federale
wetgever niet de bevoegdheid een dergelijke regeling eveneens voor registratie- en successierechten uit te werken.
Met dit belangrijk punt van kritiek werd
door de Regering evenwel geen rekening gehouden.
Nieuw is dat ook niet betaalde sociale
bijdragen in het sociaal statuut van de
zelfstandigen in aanmerking komen om
te worden geregulariseerd.
In deze nieuwe fiscale regularisatieronde komen ook opbrengsten uit
“ernstige en georganiseerde fiscale
fraude” (waarbij bijzonder ingewikkelde
mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend)
en “aanverwante misdrijven” (hierbij
zou het gaan om “misbruik van vennootschapsgoederen” en “valsheid in
geschrifte”) in aanmerking om geregulariseerd te worden. Voorheen bestond
deze mogelijkheid niet. Hoe een en ander in de praktijk dient te worden geïnterpreteerd en toegepast, is nog niet
geheel duidelijk. Waarschijnlijk komen
enkel het misbruik van vennootschapsgoederen en de valsheid in geschrifte
in aanmerking, tenminste indien die
gepleegd werden in aansluiting op of
in verband met de ernstige en georganiseerde fiscale fraude. Doordat enkel
opbrengsten uit de hiervoor opgesomde
witwasmisdrijven in aanmerking komen
en andere er buiten blijven, bestaat de
kans op discriminatie, aldus de Raad van
State. Ook meent de Raad van State dat
het onvoldoende duidelijk is wanneer
er sprake is van “gewone” fraude, dan
wel van “ernstige en georganiseerde”
fiscale fraude.
Belangrijk is eveneens dat de nieuwe
regeling voorziet dat nu ook verjaarde
fraudemisdrijven kunnen worden ge[ 9 ]

regulariseerd. Het grote voordeel voor
de belastingplichtige is hier in eerste
instantie niet het vermijden van belastingen (de frauduleus verkregen inkomsten zijn immers toch al verjaard), maar
wel de strafrechtelijke immuniteit die
deze regularisatie met zich meebrengt.
Een misdrijf kan immers vanuit fiscaal
oogpunt verjaard zijn, maar daarom is
men op strafrechtelijk gebied nog niet
“safe”. De nieuwe procedure biedt dus
ook voor deze “zondaars” de mogelijkheid hun zonden weg – of beter: wit –
te wassen. Na de regularisatie kan de
belastingplichtige zijn kapitaal opnieuw
in een officiële context gaan gebruiken.
Verder wordt in de nieuwe regeling
voorzien dat voortaan ook kapitalen uit
levensverzekeringscontracten kunnen
worden geregulariseerd. Deze bepaling kan niet losgezien worden van de
recent ingevoerde verplichting om in
de aangifte personenbelasting het bestaan te melden van in het buitenland
gesloten levensverzekeringscontracten,
en dit met ingang van aanslagjaar 2013
(inkomsten 2012). Men moet het bestaan van deze contracten vanaf nu dus
melden en indien nodig kan men ze dus
ook gaan regulariseren voor het verleden (zowel het geïnvesteerde kapitaal,
als de over de jaren heen verkregen inkomsten hieruit). Het lijkt er sterk op dat
de fiscale wetgever aan dergelijke verzekeringsnemers een “offer they can’t
refuse” aanbiedt…
Wie kan er gebruik maken van de
nieuwe regularisatieprocedure?
De regularisatie kan worden aangevraagd door particulieren én door
vennootschappen. Opmerkelijk is dat
de nieuwe regularisatieronde nu ook
uitdrukkelijk wordt opengesteld voor
burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en
rechtspersonen onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting, zoals VZW’s,
stichtingen en trusts.
Onder de bestaande procedure was het
niet mogelijk voor een belastingplichtige
om meerdere regularisatieaanvragen in
te dienen. De nieuwe procedure voor-
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ziet nu wel dat ook wie eerder al een
regularisatie heeft bekomen in aanmerking komt om een nieuwe regularisatieaangifte in te dienen.

De toepassing van de nieuwe boetetarieven is heel wat complexer. Hieronder
geven we daarom een overzicht van de
nieuwe tarieven.

digd is. Het is tevens mogelijk – en niet
ongebruikelijk – dat het Contactpunt
bijkomende vragen stelt vooraleer de
aanvraag goed te keuren.

Wanneer kan men gebruik
maken van deze nieuwe
regularisatiemogelijkheden?
Momenteel wordt voorzien dat de nieuwe regularisatieronde zal lopen van 15
juli 2013 tot en met 31 december 2013.
Aangiften die voor 15 juli 2013 ingediend worden, zullen nog behandeld
worden volgens de bestaande regels.

De Raad van State had bedenkingen bij
de gelijke behandeling van fiscaal verjaarde fraude, ongeacht of het daarbij
gaat om gewone fraude, dan wel om
ernstige en georganiseerde fraude en
meende dat er voor deze discriminatie
geen redelijke verantwoording bestaat.
Intussen werd reeds duidelijk dat de regering ook deze opmerking naast zich
heeft neergelegd. Niet geheel zonder
risico, aangezien een dergelijke discriminatie de weg opent voor procedures bij
het Grondwettelijk Hof (tot nietigverklaring van de nieuwe regeling).

Regularisatie bij lokale
belastingambtenaar uitgesloten
Intussen werd ook in een interne mededeling van het Ministerie van Financiën
dd. 14 mei 2013 duidelijk gemaakt dat
lokale belastingambtenaren die rechtstreeks een verzoek tot regularisatie krijgen, de indiener van het verzoek moeten doorverwijzen naar het Contactpunt
en zelf geen verdere stappen mogen
ondernemen. De praktijk van officieuze
regularisaties wordt hiermee aan banden gelegd, zodat enkel de regularisatie
bij het Contactpunt nog mogelijk blijft.

Hoe verloopt een
regularisatieaanvraag?
Regularisatieaangiftes moeten worden
ingediend bij het Contactpunt Regularisaties bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken.

Wij volgen de verdere evolutie van de
nieuwe regularisatie op de voet op. Indien u nog vragen heeft of assistentie
wenst bij een eventuele regularisatie,
aarzel dan niet ons te contacteren.

Na 2013 zal het dus – “waarschijnlijk”
(voorspellingen over toekomstige politieke beslissingen zijn steeds wat hachelijk…) – niet meer mogelijk zijn ”zwarte” of “grijze” inkomsten of kapitalen
te regulariseren. Ofschoon in het verleden reeds een aantal keren gewezen
werd op het “definitieve” karakter van
een regularisatie en er toch telkens een
nieuw rondje werd aan toegevoegd, lijkt
het de regering vandaag toch menens te
zijn met het definitieve karakter van de
regularisatie. Wie in aanmerking komt
voor de nieuwe regularisatie en “fiscale
zielenrust” wenst te bekomen, kan dus
maar best gebruik maken van deze laatste kans.
De regularisatieaanvragen dienen uiterlijk 31 december 2013 te worden ingediend, maar de procedure zelf kan in de
loop van 2014 nog worden aangevuld
en worden afgerond. Hierdoor krijgen
de belastingplichtigen (en hun adviseurs) iets meer ademruimte.
Wat is het kostenplaatje?
Het toepassingsgebied van de nieuwe
regularisatie wordt ruimer (zie hoger),
maar het regularisatie- of “boete”tarief
zal wel stijgen.
De regularisatie gebeurt momenteel telkens tegen betaling van de belasting die
normaal verschuldigd was geweest op
de ontvangen inkomsten op het ogenblik dat deze inkomsten verkregen werden, in sommige gevallen verhoogd met
een boetetarief. Momenteel bedraagt
dit boetetarief 10% voor roerende inkomsten en ontdoken nalatenschappen.
Beroepsinkomsten en BTW ondergaan
momenteel zelfs geen boete.

Deze regularisatie geschiedt op basis
van een onderbouwd dossier dat aan
het Contactpunt kan aantonen dat de
aanvraag ontvankelijk en gerechtvaar-

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

Aard van de fraude

Tarief fiscaal niet
verjaarde fraude

Tarief fiscaal verjaarde
fraude (op kapitaal)

Gewone fiscale fraude:
- Beroepsinkomsten
- Overige inkomsten
- BTW-handelingen

Normaal belastingtarief +
15% boete

35%

Ernstige en georganiseerde fiscale fraude:
- Beroepsinkomsten
- Overige inkomsten
- BTW-handelingen

Normaal belastingtarief +
20% boete

35%

Ontdoken sociale
bijdragen zelfstandigen

Aanvullende sociale
heffing van 15%
van de betreffende
beroepsinkomsten

Geen mogelijkheid tot
regularisatie

Kapitalen onder de vorm
van levensverzekeringen

Niet expliciet geregeld in het
voorontwerp,
waarschijnlijk afhankelijk
van de kwalificatie:
35%
--Gewone fiscale fraude:
15%
--Ernstige en
georganiseerde fiscale
fraude: 20%
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BZB-congres

Kinepolis Event Center | Antwerpen

Vernieuwing in het financiële landschap
Troeven van de financiële tussenpersoon

24 oktober 2013

Feesteditie BZB-congres
15 jaar BZB • 10e congres
Topsprekers anticiperen op de vele toekomstige uitdagingen in de
financiële sector en benadrukken de troeven van de financiële tussenpersoon.
PROGRAMMA (vanaf 13u00)
• Daniel Nicolaes, voorzitter BZB
• Wouter De Ploey, Director Business Technology Office of McKinsey & Company
• 15 jaar BZB - Een korte terugblik en actieplan voor de toekomst
Pauze
• Karel Lannoo, Directeur van de Europese denktank CEPS
• Koen Schoors, Hoofddocent economie UGent
• Koen Van den Brandt, Grow how coach bij Atlas
Presentatie: Indra Dewitte

Uitgebreide receptie met koude en warme hapjes.
Bijzonder feestelijk slot dat de geesten nog lang zal beroeren…
Prijs: BZB- leden: € 25
Niet-leden: € 150
Meer informatie op

www.bzbcongres.be
Het BZB-congres is een bron
van inspiratie en de ideale
gelegenheid om te netwerken.
Zorg dat u er ook dit jaar
weer bij bent!
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Investeren in vertrouwen

B

egin dit jaar heeft BZB
haar medewerking toegezegd aan het EPISODICproject. Dat is het resultaat van een partnerschap tussen
Nexus Integrity Consulting en de
KU Leuven. In onze vorige nieuwsbrief schreven we al kort iets over
het project. In dit interview geven
projectleiders Steven De Cauwer van
Nexus en Jeroen Stouten van de KU
Leuven nog een extra woordje uitleg.

Wat houdt het EPISODIC-project
juist in en waarom zouden
onze leden hierin geïnteresseerd
moeten zijn?
EPISODIC is een project van het Europees
Sociaal Fonds dat wil onderzoeken hoe
je integriteit en vertrouwen binnen organisaties kan versterken. De naam van
het project verwijst naar het episodisch
geheugen dat helpt mensen om gebeurtenissen levendig te herinneren. Wij menen dat organisaties zich ook moeten
herinneren hoe medewerkers bepaalde
crisissituaties hebben ervaren. Dat is
een belangrijke spiegel voor leidinggevenden om richting kunnen geven aan
toekomstige beslissingen. De financiële
sector is de laatste jaren door een grote
vertrouwenscrisis gegaan. Daarom is het
betekenisvol om lessen te trekken om
sterker te staan in de toekomst.
Concreet willen we een tool ontwikkelen waarmee organisaties zichzelf kunnen evalueren op het vlak van integriteit.
Daarnaast zal deze tool ook mogelijke
oplossingen aanreiken om zich tegen
deze kwetsbaarheden te beschermen.
Waarom hebben jullie het
EPISODIC-project opgestart?
De voorbije tien jaar zagen we dat de
aandacht voor ethiek, integriteit en
waarden binnen organisaties belangrijker geworden is. Uit onderzoek blijkt
al langer dat werknemers en klanten
veel belang hechten aan fair en vertrouwensvol behandeld te worden. Er zijn in

veel organisaties heel wat waardevolle
projecten gestart, waaronder ook in de
banken. We merkten dat deze organisaties hun eigen weg zochten, maar dat
initiatieven versnipperd werden toegepast of tegenstrijdige signalen gaven.
We willen weten wanneer die initiatieven van betekenis worden voor de financiële tussenpersoon.
Aan wie is het EPISODIC-project
gericht? Enkel aan de banksector?
Of ook verzekeringen?
Als initiatiefnemers kozen we twee
sectoren uit die de voorbije jaren sterk
onder spanning stonden, maar elk wel
op een eigen manier veel initiatieven
hebben ontplooid hiervoor: de interimsector en de financiële sector. In laatstgenoemde sector richten we ons in de
eerste plaats op de banken, maar het
best mogelijk dat we onze focus uitbreiden naar de andere domeinen van
financiële instellingen. Maar dat zou pas
in een latere fase zijn.
Het is misschien wel belangrijk om mee
te geven dat we de verschillende partijen uit de sector willen bevragen. Niet
alleen de agentschappen, maar ook de
hoofdzetels, de FSMA en de sectororganisaties (zoals Febelfin en BZB) willen we
betrekken in het verhaal.
Wat kan het EPISODIC-project
betekenen voor de financiële
tussenpersoon?
Nadenken over integriteit en vertrouwen is altijd belangrijk. De agentschappen kwamen onder een grote druk te
staan na de recente financiële crisis. Het
is niet gemakkelijk voor de financiële
tussenpersoon dat zijn sector stelselmatig negatief in het nieuws komt. Zoals
elke crisis kan dat organisaties sterker
maken. Maar het kan evengoed dat er
niets geleerd wordt en dat zou jammer
zijn.
We willen onderzoeken welke factoren
van invloed zijn op de huidige functie
van de financiële tussenpersoon. Dat
is niet alleen nodig om de beroepstrots
te herstellen, maar ook het vertrouwen
van de klant.
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Tegelijkertijd willen we peilen naar verschillende thema’s, risico’s en kwetsbaarheden die van invloed zijn op integriteit. Dat is de praktische kant van
het project. Daarmee bedoelen we niet
onmiddellijk de financiële risico’s.

“Het is niet gemakkelijk voor
de financiële tussenpersoon
dat zijn sector stelselmatig
negatief in het nieuws komt.
Zoals elke crisis kan dat organisaties sterker maken. Maar
het kan evengoed dat er niets
geleerd wordt en dat zou jammer zijn.”

Wat wordt er concreet verwacht
van de financiële tussenpersoon?
Het project bestaat uit drie grote fasen:
een verkenningsfase, een ontwikkelingsfase en een testfase. In de verkenningsfase hebben we leidinggevenden
en medewerkers van de agentschappen
nodig die willen deelnemen aan interviews en klankbordsessies of de online
enquête in het najaar willen invullen. In
de ontwikkelingsfase worden de resultaten verwerkt en wordt de tool ontwikkeld. In de finale testfase – dat zal
eerder midden 2014 zijn – willen we
het instrument online testen. Daarvoor
doen we een beroep op een groter publiek binnen de agentschappen.
Het beroep van zelfstandige
financiële tussenpersoon staat
onder druk. Minder commissies,
kritische klanten, kostenbesparing
vanuit de principaal, etc. Gaan ze
effectief iets hebben aan de tool
die zou worden ontwikkeld?
Dat is onze eerste zorg. Het interesseert
ons om spanningsvelden binnen de
agentschappen zichtbaar te maken en
naar boven te communiceren. Dan kan
het interessant zijn om een instrument
te hebben waarmee je deze bezorgdheden onder de aandacht van de beslissingsnemers te brengen, zonder schrik
te moeten hebben voor represailles. We
hopen ook dat we de positie van de tus-
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senpersoon kunnen versterken en een
bijdrage kunnen leveren aan een realistischer integriteitsbeleid.
De financiële tussenpersoon
wordt momenteel overstelpt met
nieuwe regelgeving. Er wordt via
verschillende soorten wetgeving en
richtlijnen van hun bank opgelegd
hoe ze moeten werken en wat ze
wel en niet mogen. Gaat dit project
dit niet doorkruisen? En is het
niet eerder de principaal die moet
worden benaderd in plaats van de
agent die in een keurslijf zit?
Vaak merk je dat wanneer een organisatie of een sector getroffen wordt door
een schandaal, er steeds meer controle
en regels opgelegd worden. En dat tast
het vertrouwen tussen werknemers en
de grote organisatie aan. Dit heeft op
zijn beurt vaak onbedoelde negatieve
gevolgen voor de dienstverlening en het
vertrouwen van de klant.

Het is zeker niet onze bedoeling om
meer regels te creëren. Integendeel.
We beseffen dat de hang naar regels en
compliance zwaar weegt. Een deel van
het onderzoek is trouwens te bekijken
waar regels juist spanningsvelden met
zich meebrengen. En te onderzoeken
hoe goede afspraken tot een betere ver-
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standhouding kunnen leiden.
Daarom benaderen we tegelijkertijd
ook de hoofdzetels, bankdirecties en de
FSMA met dezelfde vragen. Daarna is
het de bedoeling dat we alle perspectieven samenvoegen om een objectief
beeld te krijgen.

Het EPISODIC-project wil de leden van BZB de kans geven om mee na te denken
over:
• wanneer professionele integriteit onder spanning staat in de uitoefening van
hun job.
• een integriteitsbeleid met respect voor de agentschappen
Dat moet uiteindelijk instrument bieden waarmee je als financieel tussenpersoon:
• bezorgdheden kan communiceren naar de hoofdzetel;
• verbeterpunten kan aanleveren voor integriteitsmanagement binnen de
sector;
• controle en regels kan helpen terugdringen;
• en professioneel vertrouwen en ondersteuning kan stimuleren.

www.beobank.be

Wij zoeken

zelfstandige agenten
Beobank is een nieuwe bank, meer nog... een vernieuwende bank.
Waarom?
We beklemtonen prioritair de persoonlijke service, de beschikbaarheid en we gaan voor innovatie.
Bij Beobank richten we ons op de particuliere klanten, die we financiële producten aanbieden,
perfect aangepast aan hun concrete behoeften.
Nieuw betekent geenszins gebrek aan ervaring, integendeel.
We maken namelijk deel uit van een stabiele, solide en succesvolle groep, Crédit Mutuel Nord Europe,
met 1,6 miljoen klanten en 4.600 medewerkers.
Een groep met duidelijke ambities, zoals op korte termijn een belangrijke speler worden
op de Belgische markt. Kortom: Beobank, dochter van, is een bedrijf met visie én met een toekomst.
U wenst mee te schrijven aan dit nieuwe verhaal? Kom dan gerust eens met ons spreken.
Wij zoeken nu immers gemotiveerde zelfstandige agenten om ons netwerk te versterken.
Bent u een ‘entrepreneur’, gedreven en bezit u ‘commercieel inzicht’ ?
Stuur uw kandidatuur naar michel.henau@beobank.be.
En laat die carrière voor u open gaan.
Beobank NV | SA
Generaal Jacqueslaan 263 g, 1050 Brussel
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Wat weet u over privacybescherming?

O

p 18 april organiseerde
BZB een seminarie over
privacybescherming toegepast op de praktijk van
de financiële tussenpersoon. Dieter
Verhaeghe en Peter Van den Eynde,
beiden juridische adviseurs bij de Privacycommissie, gaven de aanwezigen een overzicht van de algemene
beginselen van de Belgische privacywet en behandelden een aantal
specifieke thema’s rond privacywetgeving en zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars. Toen bleek
dat er toch heel wat vragen rezen
over deze thema’s.

Willem Debeuckelaere, voorzitter
van de privacycommissie toonde zich
bereid om in een interview nog een
aantal specifieke vragen van BZB-leden te beantwoorden. Hiernaast geven we mee wat u zeker moet weten
over de privacywet.

In welke mate mogen financiële
tussenpersonen gegevens van hun
klanten verzamelen en bijhouden?
De verwerking van gegevens van klanten is legitiem voor zover de bankagent
een wettelijke verplichting uitvoert. MIFID is hier een voorbeeld van.
De verwerking van persoonsgegevens
kan ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met de
betrokken klant.
Mag de informatie bekomen in
de uitoefening van activiteit van
zelfstandig bankagent gebruikt
worden in de activiteit van
verzekeringsmakelaar? Met andere
woorden: mogen de gegevens die
financiële tussenpersonen weten
over de klant via de bankzaken
gebruikt worden voor de verkoop
van verzekeringsproducten?
En mag de bankagent
omgekeerd de informatie die
hij bekomt in het kader van zijn
verzekeringsactiviteiten gebruiken
voor zijn bankactiviteit?

B elgische privac y wet
De Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens regelt niet alles wat met
privacy te maken heeft. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van
zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens
gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in
de Privacywet vastgelegd. Waarover gaat het?
Persoonsgegeven: iedere informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Dit kan dus geen rechtspersoon zijn. Voorbeelden van
persoonsgegevens zijn namen van personen, foto’s, telefoonnummers (zelfs van
het werk), e-mailadressen, bankrekeningnummers, vingerafdrukken, codes, enz.
Verwerking: elke bewerking of geheel van bewerkingen van persoonsgegevens, al
dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés. Voorbeelden van
verwerkingen zijn het verzamelen, bijwerken, wijzigen, verspreiden, met elkaar in
verband brengen, raadplegen, gebruiken, enz. van persoonsgegevens.
Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde
criteria, bijvoorbeeld volgens naam of rijksregisternummer toegankelijk zijn.
Principe van finaliteit:
• Verwerkingen dienen steeds een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigd doel te hebben.
• Een eventuele verdere verwerking dient steeds verenigbaar te zijn met het
oorspronkelijke doel rekening houdend met redelijke verwachtingen of met
eventuele wetgeving.
• Principe van proportionaliteit:
• Gegevens moeten steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn.
• Gegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is voor de verwezenlijking
van het doel van de verwerking.
Verwerkingen zijn slechts in de volgende limitatief omschreven gevallen
toegestaan:
• Ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene
• Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• Noodzakelijk wegens wettelijke verplichting
• Noodzakelijk voor het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene
• Noodzakelijk voor de vervulling van een openbaar belang of indien de verwerking
deel uitmaakt van de uitoefening het openbare gezag
• Gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke (belangenafweging)
Bijzondere verwerkingen met principieel verbod
• Verwerking van gevoelige gegevens
• Verwerkingen van gezondheidsgegevens
• Verwerkingen van gerechtelijke gegevens
• Uitzonderingen mogelijk
Rechten van de betrokkene, onder andere
• Recht op informatie
• Recht op kennisname en mededeling
• Recht op verbetering
• Recht op verzet
• Recht op verhaal
Wat bij schending privacywet?
• Via de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg: schending van de rechten op
kennisname/mededeling, verbetering, verzet en verwijdering/niet-aanwending
• Bij de Privacycommissie: schending van elke bepaling van de privacywet
• Bij de strafrechter: schending van de strafbepalingen van de privacywet
(privacywet is immers een strafwet en dus van openbare orde!)
Ga naar www.privacycommission.be voor meer informatie.
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Hoewel bank- en verzekeringsactiviteiten op het eerste zicht niet hetzelfde
zijn en er een verplichting bestaat om
verschillende doelstellingen uit elkaar
te houden bij het verwerken van persoonsgegevens, laat de privacywet ook
toe om na te gaan wat de redelijke verwachtingen van de betrokkenen zijn.
De redelijke verwachtingen kunnen beïnvloed worden door concrete elementen zoals het geven van informatie aan
de klant, het publiek bekend zijn van
een groep als actief in bank- en verzekeringsproducten, het al dan niet gebruiken van dezelfde of verschillende merknamen voor het leveren van bank- en
verzekeringsdiensten, enz.

Mogen financiële tussenpersonen
de informatie die ze te weten
kunnen komen uit overschrijvingen
gebruiken?
In 1994 werd Kredietbank veroordeeld
door de rechtbank van Koophandel in
Antwerpen1, omdat zij haar klanten
niet had meegedeeld dat de informatie
uit overschrijvingsopdrachten werd geanalyseerd. Intussen hebben de meeste
banken hun algemene voorwaarden
aangepast, zodat veroordelingen op
deze basis minder evident geworden
zijn. Toch moeten banken de klant
steeds zeer duidelijk informeren dat zij
dergelijke acties of profileringsacties uitvoeren, en wat de rechten van de klanten zijn. Dit lukt vaak niet voldoende via
de algemene voorwaarden, omdat ze
soms niet duidelijk genoeg zijn.

Kan een bank of een
verzekeringsmaatschappij in de
algemene voorwaarden stipuleren
dat de gegevens van de klant
kunnen worden doorgegeven
aan derden, bijvoorbeeld voor
commerciële doeleinden?
Zo ja, mogen deze gegevens dan
zomaar worden doorgegeven?
De klant heeft altijd het recht om zich
te verzetten tegen elke verwerking van
zijn persoonsgegevens met het oog op
direct marketing. Hieronder vallen zowel de handelingen van doorgifte in het
kader van direct marketing evenals de
marketingacties zelf.

Als de klant wordt geïnformeerd
dat zijn gegevens zullen worden
gebruikt voor andere commerciële
doeleinden, mogen deze gegevens
dan onbeperkt worden gebruikt?
De privacywet bevat tal van beperkingen
van het mogelijke hergebruik van persoonsgegevens voor andere commerciële doeleinden. Zo kan de betrokkene
zich verzetten tegen elke verwerking
van zijn persoonsgegevens die wordt
verricht met het oog op direct marketing, tegen elk gebruik van onjuiste
gegevens (waarvoor de verplichting tot
schrapping of bijwerking bestaat en een
recht van verbetering van de klant), en
tegen elke verwerking die excessief is,
bijvoorbeeld doordat de bank gegevens
te lang bijhoudt.

Sommige banken werken met een
open informaticasysteem. Dit is
een systeem dat mogelijk maakt
dat elke agent en bediende van
de bank de gegevens van alle
klanten kan zien. De spaarinlagen,
kredieten etc. zijn zichtbaar. Zeker
ingeval van fusies en overnames
van banken wekt dit vragen op,
omdat klanten dit niet weten en
plots geconfronteerd worden met
het feit dat hun agent weet hoe
hun portefeuille is bij een andere
agent van dezelfde bank. Is dit
toegelaten?
Open informaticasystemen hebben een
hoger risico om schendingen in te houden van de privacywet als de merknaam
achter tal van producten en diensten
verschillend is en een bankverzekeringsgroep ver doorgedreven ICT-integratie
heeft met weinig informatie aan de betrokkenen, waardoor de betrokkenen
niet verwachten in dezelfde databank
te zitten.
De Nederlandse privacycommissie oordeelde in 2003 met betrekking tot het
centrale systeem van ING groep dat er te
weinig informatie was voor de klanten.
De opname in dergelijke open systemen
is niet a priori verboden. Voor centrale
bestanden met bijzondere kenmerken
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waar bijkomende profilering, data mining gebeurt of gevoelige gegevens
worden opgenomen, is soms ook de
toestemming van de klanten vereist.

Is er een verschil tussen
de verantwoordelijkheden
van de agenten en de
verzekeringsmakelaars? Zo ja,
waarin ligt dat verschil?
Verzekeringsmakelaars kunnen verantwoordelijk worden geacht voor de verwerking van hun eigen klantenbeheer.
Dit is gebaseerd op de gangbare interpretatie waarin de onafhankelijkheid
van de verzekeringsmakelaar centraal
staat, waarbij de makelaar dus zelf het
doel en de middelen van de verwerking
(mee) dient te bepalen.
Zo heeft de makelaar eigen wettelijke
verplichtingen met betrekking tot het
klantenbeheer, dient hij de “verlangens en behoeften” van de klant na te
gaan, en heeft de wetgever eigen definities van “verzekeringsbemiddeling”
en “verzekeringsmakelaar”. Er zijn ook
typecontracten
levensverzekeringen
voor verzekeringstussenpersonen.
Bankagenten zijn niet onderworpen aan
een gelijkaardig wettelijk kader dat hun
onafhankelijkheid bevestigt. Zij ontvangen voornamelijk instructies over het
doel en de middelen van de verwerkingen van banken, waarmee zij contractueel verbonden zijn. Bankagenten zullen
dus doorgaans verwerker zijn, omdat zij
handelen namens banken met minder
ruimte voor een zelfstandige invulling.

Wie persoonsgegevens
verwerkt moet dit aangeven
bij de privacycommissie.
Moeten bankagenten en
verzekeringsmakelaars ook
aangifte doen?
Een aangifte in het kader van de privacywet dient steeds door de verantwoordelijke voor de verwerking te gebeuren.
Dit begrip wordt in de wet gedefinieerd
als de natuurlijke persoon of de rechts-

(1) Koninklijk besluit van 29 april 2009 tot uitvoering van artikel 3, § 5, 3° privacywet mbt CBFA,
B.S., 13 mei 2009
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persoon, de feitelijke vereniging of het
openbaar bestuur die alleen of samen
met anderen het doel en de middelen
voor de verwerking bepaalt.
Maar in veel gevallen doet deze verantwoordelijke, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, een beroep op
een verwerker, die voor de verantwoordelijke de concrete verwerking verricht.
Denken we bijvoorbeeld aan een sociaal secretariaat dat de lonen uitbetaalt
in opdracht van een bedrijf, een bewakingsfirma die in opdracht van een andere firma de toegangscontrole voorziet
of een extern boekhoudkantoor dat de
boekhouding verzorgt van een zelfstandige.
Het verschil tussen beide begrippen
verantwoordelijke en verwerker is niet
onbelangrijk, aangezien de verantwoordelijke niet alleen de belangrijkste
gesprekspartner is voor de betrokkene,
maar ook voor de instanties die hem
moeten controleren. Centrale vraag is
hier wie precies het doel en in tweede
instantie de middelen vastlegt van de
concrete verwerking.
Wanneer we kijken naar wie het doel
van de verwerking vastlegt, zal de verzekeringsmakelaar soms verantwoordelijke zijn en soms verwerker, afhankelijk
van de concrete verwerking. Alleen in
de gevallen dat hij als verantwoordelijke
kan gezien worden, zal hij een aangifte
moeten doen. Zoals reeds gezegd zal de
bankagent in de meeste gevallen slechts
een verwerker zijn van de bank in kwestie.
In een aantal limitatief omschreven gevallen voorziet de privacywet (en haar
uitvoeringsbesluit) een vrijstelling op
deze aangifteplicht. Deze betreffen een
aantal vrij courante verwerkingen, die
onder meer betrekking hebben op personeelsbeheer, loonbeheer, boekhouding, klanten- en leveranciersbeheer.
Deze vrijstelling betekent natuurlijk niet
dat de andere wettelijke bepalingen niet
moeten worden nageleefd.
Wat met de privacy van de
bankagent zelf? Mogen banken de
e-mails van hun agenten lezen?

Willem Debeuckelaere, voorzitter van de privacycommissie

Uitgangspunt is hier dat de professionele e-mailaccounts van werknemers en
agenten kunnen worden gemonitord,
maar niet gelezen. Volgens de CAO 81
mogen banken enkel verkeersgegevens
inzien, maar mogen ze geen kennis nemen van de inhoud van de berichten
van werknemers. De Commissie formuleerde daar op 2 mei 2012 een aanbeveling over.

Wat gebeurt er bij schending van
de privacywet?
Indien iemand een schending van de
privacywet vaststelt, zijn er grosso modo
twee mogelijkheden. Een eerste optie is
bemiddeling. De Privacycommissie kan
zelf geen administratieve sancties of
strafsancties opleggen, maar zal wel bemiddelend proberen op te treden tussen
de verschillende partijen.

Hebben financiële tussenpersonen
inzagerecht bij de FSMA na opzeg
wegens dringende reden of zware
fout door de bank?
De FSMA heeft een aantal van de bevoegdheden van de CBFA overgenomen. De FSMA kan verwijzen naar
een K.B. van 2009 dat destijds voor
de CBFA werd aangenomen en waarin
werd erkend dat de CBFA in deze gevallen opdrachten van bestuurlijke politie
uitoefent, waarbij de betrokkenen geen
direct recht van toegang hebben.

Een tweede optie is het aankaarten van
een schending van de privacywet bij de
rechter. Aangezien de privacywet een
strafwet is, gesanctioneerd met geldboetes die kunnen gaan tot 600.000
euro, kan de betrokkene steeds de
schending van deze strafbepalingen bij
de strafrechter aanhangig maken.

Maar hetzelfde K.B. bepaalt ook dat de
betrokken personen zich kunnen richten
tot de privacycommissie met de vraag
om te controleren of de verwerking van
die gegevens geoorloofd is. Deze vraag
is gebaseerd op het indirecte inzagerecht via de Commissie gebaseerd op
artikel 13 privacywet.
[ 16 ]

De gewone burgerlijke rechtbanken
worden soms gevat voor inbreuken op
de privacywet en schendingen van andere wetgevingen zoals de wetgeving
op de handelspraktijken.
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Sectornieuws
Opnieuw onderhandeling over nieuwe
handelsagentuurovereenkomst Argenta
BZB onderhandelt al sinds 2011 met
Argenta over een nieuwe handelsagentuurovereenkomst. Op basis van deze
onderhandelingen werden al heel wat
aanpassingen doorgevoerd. Niettemin
werd met een aantal fundamentele bemerkingen geen rekening gehouden.
BZB heeft deze aan haar leden bezorgd
met het advies om juridisch advies in te
winnen. Daarop heeft een grote groep
van agenten zich verzameld en meester
De Boel onder de arm genomen om de
handelsagentuurovereenkomst te evalueren. De bank toonde zich bereid om de
agentuurovereenkomst met meester De
Boel te bespreken hetgeen toch nog in
een aantal wijzigingen resulteerde.

Uiteindelijk keurde het directiecomité
van Argenta de nieuwe handelsagentuurovereenkomst eind 2012 goed. Ook
bij deze versie bleven nog belangrijke
opmerkingen. De Argenta-agenten hebben een overeenkomst met de bank en
kunnen uiteraard niet worden verplicht
een nieuwe overeenkomst te ondertekenen.
Omdat de bank dit contract nu ter ondertekening aan de agenten voorlegt en
hier en daar agenten druk ondervinden
om te tekenen, organiseerde BZB in
mei nog een agentenvergadering waar
meester De Boel toelichting gaf bij de
laatste stand van zaken. Bleek dat een

heel aantal van de pijnpunten die eerder werden overgemaakt aan de bank
nog steeds in het contract staan en dat
een groot aantal van de agenten op die
cruciale punten toch nog aanpassingen
willen voor ze het contract ondertekenen. BZB besloot daarop om de draad
weer op te nemen en richtte een brief
aan de bank met betrekking tot deze
pijnpunten en met de vraag voor een
nieuw overleg.
Argenta heeft positief gereageerd op
deze brief en er werd een overleg belegd voor half juni. Op het moment van
het schrijven van deze nieuwsbrief was
de uitkomst nog niet gekend.

Dany en Chris
kozen voor de
persoonlijke aanpak
van Fintro.
Maak kennis met uw nieuwe buren,
bankagenten en
verzekeringsmakelaars
in Dendermonde!
FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

| www.fintro.be |
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV (RPR Brussel – BT W 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.

19746_023262338257_FINTRO_ADV_BZB.indd 1
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Axa bouwt dienstverlening in pasmunt af
In het kader van Basel III proberen banken op alle fronten hun kosten te drukken. Op het vlak van dienstverlening
wordt onderzocht wat bepaalde diensten opbrengen, hoeveel klanten er
gebruik van maken en hoeveel klanten
ze zouden verliezen bij een eventuele
afschaffing van de dienst. AXA deed
deze oefening en bouwde een aantal
diensten af. Druppel die de emmer deed
overlopen was de beslissing dat het gebruik van pasmunt in het agentschap
geen noodzakelijke dienstverlening is.

Deze dienstverlening zou enkel nog mogelijk zijn wanneer de agenten ervoor
zouden betalen en op voorwaarde dat
voldoende agenten dit zouden doen.
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. Tegelijkertijd had BZB een overleg
gevraagd met Axa om de plaats van de

zelfstandige agenten in de toekomst
van de bank te bespreken. Axa Bank
ging in op onze vraag en besprak haar
visie op de toekomstige samenwerking
met zelfstandige agenten. Belangrijk is
dat de bank gelooft in het werken met
zelfstandige agenten. Zo investeert ze in
internet en mobile banking, maar is de
koppeling aan een zelfstandige agent
verplicht. De leden ontvingen een verslag van dit overleg.

Crelan – nieuwe bank volop in beweging
Vanaf 1 april zijn de Centea-agenten en
de Landbouwkredietagenten Crelanagenten geworden.
Zoals bij elke fusie zijn er nogal wat
overgangsproblemen. Voor de ex-Centea-agenten die moeten migreren van
het oud informaticasysteem van KBC
naar dat van Landbouwkrediet blijkt
dit meer gevolgen te hebben dan oorspronkelijk gedacht. Zowel VKC als BZB
wordt overstelpt met misnoegde agenten. Dat een fusie van deze omvang problemen met zich meebrengt is evident.
De agenten storen zich evenwel aan de
manier waarop de bank omgaat met
deze problemen. Zeer recent had VKC
overleg met de Ceo Luc Versele en zijn
er blijkbaar eerste stappen gezet om de
toestand te verbeteren.
Naast de migratieproblemen worden
de agenten ook geconfronteerd met

tal van andere wijzigingen zoals nieuwe contracten en nieuwe lichtreclame.
Vooral de agenten die actief zijn als

verzekeringsmakelaar zijn bezorgd over
hun onafhankelijkheid als makelaar.
BZB had over deze perikelen overleg
met Crelan. Ook met Fidea kwam er een
overleg waarna BZB samen met FVF een
alternatief bezorgde om de samenwerking met Crelan te regelen.
Delta Lloyd Life en Crelan Insurance
waarmee Crelan-agenten ook worden
verwacht samen te werken werden samen met FVF bezocht. Aan Crelan Insurance werden aanpassingen aan het
contract voorgesteld.
Grootste bezorgdheid hierin van de beroepsverenigingen is dat de agenten die
hun activiteit cumuleren met de activiteit
van verzekeringsmakelaar hun onafhankelijkheid als verzekeringsmakelaar kunnen behouden. Dit betreft het grootste
deel van de Crelan-agenten.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Beobank van start
In het weekend van Pinksteren vond
de transformatie van Citibank naar
Beobank plaats.
Op een paar dagen tijd verdween het
logo van Citibank volledig uit het straatbeeld. Waar nog geen nieuwe lichtreclame hangt, werd de oude lichtreclame
overplakt. Ook in de kantoren en op het
drukwerk valt het logo van Citibank niet
meer te bespeuren.

De imagocampagne wordt door de
agenten als geslaagd aanzien. Veel
klanten beschouwen Beobank ook echt
als een nieuwe bank. Voor de agenten
biedt dit ook de kans om een nieuwe
start te nemen.
Beobank opteert voor het multichannelverhaal waarbij de verschillende kanalen
samenwerken om de klant te bedienen.
Ook het internetverhaal wordt niet lan[ 18 ]

ger als een concurrentieel kanaal aangestuurd. De bank trekt ook volop de kaart
van de totaalklant.
Na de imagocampagne zal de marketing
rond producten beginnen. De bal ligt
dan ook in het kamp van de agenten
om in te spelen op deze nieuwe wind.
BZB heeft een overleg gevraagd met de
directie om te bespreken hoe de bank
de toekomst voor haar agenten ziet.

§§§
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Fusie Goffin Bank en Centrale Kredietverlening
De nichebanken Goffin Bank en Centrale Kredietverlening (CKV) zijn gefuseerd
tot een bank. De fusie kwam niet als een
verrassing: beide banken zijn in handen
van Dominiek De Clerck, een telg van
de bekende ondernemersfamilie. In de
praktijk verdwijnt Goffin Bank.
Ook na de fusie blijft de bank bij haar
kernactiviteit, namelijk ‘traditioneel

bankieren’. Het geïntegreerd balans
totaal van de banken bedraagt zo’n 500
miljoen euro, samen tellen ze een vijfduizendtal klanten.

den overgenomen door CKV. De bank
werkt nu volgens de site van de FSMA
in totaal met 39 zelfstandige bankagenten.

Op 1 mei zijn alle bankactiviteiten van
Goffin Bank overgegaan naar CKV NV.
Alle activa en passiva, alle lopende contracten en verbintenissen en alle rechten
en verplichtingen van Goffin Bank wer-

Hello Bank! Wat zijn de gevolgen voor de zelfstandige agent?
Banken spelen gretig in op de explosieve groei van digitaal bankieren. Deze evolutie is al langer aan
de gang. Maar met de lancering van
Hello Bank! gaat BNP Paribas Fortis
nog een stapje verder. Naar eigen
zeggen is ze de eerste Europese
bank die voor 100 procent digitaal
en mobiel is.
Begin april raakte bekend dat BNP Paribas in Frankrijk een volledig digitale
bank zou oprichten onder de naam
Hello Bank!. Al snel werd duidelijk dat
de Belgische dochter BNP Paribas Fortis hetzelfde van plan was. Op 16 mei
werd de nieuwe bank operationeel in
ons land en Duitsland. Frankrijk en Italië
volgen nog.
Alleen blijkt het niet om een nieuwe
bank te gaan, maar is het een kwestie

van marketing. Hello Bank! wordt als
een nieuwe bank in de markt gezet,
maar is eigenlijk een nieuw online aanbod.
BNP Paribas Fortis richt zich hiermee tot
iedereen die zijn dagelijkse bankzaken
wil regelen via een smartphone of tablet. De groep verwacht dat tegen eind
2013 62 procent van de Belgen een
smartphone zal bezitten en twee gezinnen op drie een tablet in huis zal hebben. Ze hoopt dan ook tegen dan zo’n
25.000 nieuwe klanten aan te trekken.
Op vijf jaar tijd mikt ze op 1,4 miljoen
klanten.
Het nieuwe online kanaal zou in totaal
zo’n 80 miljoen euro kosten en werkt
volledig onafhankelijk van financiële
tussenpersonen. De gebruiker heeft enkel een smartphone of een tablet nodig

om zijn saldo te consulteren en overschrijvingen te verrichten.
Via de pers stelt BNP Paribas Fortis dat
ze niet vreest dat Hello Bank! de activiteit van zijn kantorennet in gevaar zal
brengen. De realiteit is toch wel anders,
vrezen wij. In maart kondigde de grootbank nog aan dat zij de komende drie
jaren – onder andere door de explosie
van internetbankieren - 150 van de 930
kantoren zal sluiten en 1.800 banen zal
schrappen.
BZB onderzoekt de positie van de zelfstandige agenten in dit verhaal en zal
de belangen van haar leden ten aanzien
van de bank verdedigen.

Record Bank – nieuw commissiesysteem
Het paritaire overlegorgaan binnen Record Bank heeft na een hele reeks onderhandelingen een nieuw commissiebarema goedgekeurd. Record Bank had
al jaren geen echte wijzigingen aan het
barema meer aangebracht. Dat het commissiebarema zou worden afgestemd
aan de gewijzigde marktomstandigheden en nieuwe regelgeving, is niet onlogisch. De agentenvertegenwoordigers
stellen dat de onderhandelingen op een
zeer respectvolle manier zijn gevoerd.
Ze verliepen in een zeer grote openheid.

De agenten ontvingen alle nodig gegevens en cijfers om simulaties te maken,
de bank bezorgde simulaties op vraag
van de agentenvertegenwoordigers en
de bank stond open voor de inbreng en
bezorgdheden van de agenten. Eind juni
wordt het commissiebarema via roadshows uit de doeken gedaan. De agentenvertegenwoordigers zijn door de
grote groep agenten gemandateerd om
in hun belang te onderhandelen over
commissiewijzigingen en zij hebben
daarbij ook de plicht om die agenten te
[ 19 ]

informeren. Vandaar dat het KB met betrekking tot het paritaire overlegorgaan
ook voorziet dat verslagen moeten worden opgesteld van de vergaderingen.
Nu in die verslagen enkel de principes
werden opgenomen was het advies van
BZB aan de leden van het paritaire overlegorgaan en aan de bank om pas na
die roadshows het nieuwe commissiebarema definitief goed te keuren. BZB
betreurt dat men na het mooie parcours
van de onderhandelingen hier niet is op
ingegaan.

BZB-lidmaatschap
zorgeloos bemiddelen

		
BZB-lidmaatschap
		
		
		
		
		
		

De Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB)
verdedigt de belangen van de professionele zelfstandige financiële tussenpersoon.
BZB werkt daartoe ook samen met andere beroepsverenigingen uit de sector.
Er wordt gestreefd naar het verenigen van zelfstandige financiële tussenpersonen
die een professionele en toekomstgerichte visie op hun beroep hebben en die 		
gezamelijke belangen gemeenschappelijk wensen aan te pakken.

belangenverdediging
 het gaat ook om uw belangen, wees solidair met uw
			 collega-zelfstandige financiële tussenpersonen
informatie
 goede objectieve opleidingen in het kader van de geregelde bijscholing
		
 seminaries rond actuele vragen
		
 informatievergaderingen
bijstand
 juridisch advies in uw beroep als financieel tussenpersoon
		
 elke eerste maandagnamiddag en derde vrijdagnamiddag juridisch advies door
			 onze raadsmannen ten laste van BZB
financiële voordelen
 een rechtsbijstandsverzekering aan onklopbare tarieven
		
 een aantrekkelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering
		
 10% korting op alle software en webdevelopment CRM & Atelier Design
		
 en vele andere belangrijke kortingen...

		
		

Dit formulier opsturen naar BZB, Aalststraat 114 bus 0101, 9700 Oudenaarde
of faxen naar 055 20 61 09 of mailen naar info@bzb.be

		

info: tel. 055 30 59 89

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

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

Kredietinstelling / Maatschappij: ................................................................................................. FSMA-nummer:..................................................................
Het basislidgeld bedraagt 245,50 € per kalenderjaar voor zaakvoerder en echtgen(o)t(e). Per extra persoon wordt bijkomend
27,28 € aangerekend met een maximum lidgeld van 545,58 €. Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE24 8289 9854 3738.
Basislidgeld
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

245, 50 €
272, 78 €
300,06 €
327,34 €

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

354,62 €
381, 91 €
409,18 €
436,46 €

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

463,74 €
491,02 €
518,30 €
545,58 €

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

Datum,

Handtekening,

