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Klanten gaan steeds vaker op zoek naar een eenvoudige, transparante en rendabele
oplossingen voor hun vermogen. BIF TARGET 2019 heeft het allemaal: een eenvoudig &
doorzichtig buy-and-hold obligatieconcept met een maximale looptijd tot 2019.

BIF TARGET 2019 is slechts één van onze
creatieve oplossingen.

BIF TARGET 2019

BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten
met een eindvervaldag ten laatste in 2019.

Surf snel naar www.alternea.com en
ontdek hoe u terug leven brengt in het
spaargeld van uw klanten !

BIF TARGET 2019 is een collectief Intern verzekeringsfonds van het type ‘N’ bij Baloise Vie Luxembourg en is toegankelijk voor alle beleggers die een
verzekeringscontract “profolio” onderschrijven.
De weergegeven rendementen zijn illustratief., er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

AlterneA biedt een waaier van mogelijkheden in haar dienstverlening om de beste oplossing voor uw cliënt uit te werken.
Door een ruime kennis en ervaring heeft AlterneA zich ontwikkeld tot een belangrijk distributieplatform en informatiekanaal voor diverse financiële oplossingen, aangeboden in een beleggingsverzekeringscontract. AlterneA richt haar
diensten uitsluitend naar professionele tussenpersonen en institutionele partners.
AlterneA n.v. - Luxemburgstraat 3, 1000 Brussel
Tel: +32(0)9/279 80 05 | Fax: +32(09)/279 80 20
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Edito

Daniel Nicolaes

Het begin van een nieuw
jaar is altijd een goed moment om eens grondig stil
te staan bij het voorbije jaar
en vooruit te kijken wat ons
nog te wachten staat. Wanneer we terugblikken op 2012, zien we dat er zich
een aantal belangrijke ontwikkelingen
hebben verder gezet, die het financiële
landschap de komende jaren ingrijpend
zullen wijzigen. Eerst en vooral is onze
economie verder geëvolueerd naar een
netwerkeconomie. De ontwikkelingen
in de informatie- en communicatietechnologie volgen elkaar in een razendsnel
tempo op. Deze evolutie zal ervoor zorgen dat we in de toekomst op een andere manier zullen omgaan met betaalfaciliteiten.

H

Ten tweede is de financiële crisis nog
niet voorbij. In de hele wereld is er een
oproep naar meer marktregulering.
Deze toevloed aan bijkomende regelgeving zal het financiële landschap de
komende jaren ongetwijfeld drastisch
veranderen. Nochtans denken wij dat er
meer nood is aan betere regels, veeleer
dan aan meer regels. Ten slotte heeft de
klant ook andere verwachtingen van de
dienstverlening. Dit gewijzigde verwachtingspatroon zal ook een impact hebben
op de manier waarop de financiële instellingen hun distributie organiseren en
meer specifiek op de rol die de financiële tussenpersoon daarin zal spelen. Al
deze ontwikkelingen zullen mee bepalen welke spelers op de langere termijn
overeind zullen blijven in deze sector.
We stellen ook vast dat de zelfstandige
financiële tussenpersoon steeds meer
service moet leveren voor minder commissie. Dat komt enerzijds doordat de
klant hogere eisen stelt. Anderzijds heeft
de digitale revolutie er ook voor gezorgd
dat zelfstandige tussenpersonen heel
wat van de vroegere back office taken
nu zelf moeten uitvoeren. Daarbij komt
nog dat de regering hen bovenop de
bestaande gedragsregels nog een aantal
bijkomende regels en vooral een grotere
verantwoordelijkheid wil opleggen. Een
belegger die schade heeft geleden omdat de financiële dienstverlener een fout
heeft gemaakt zou hier in de toekomst
gemakkelijker een schadevergoeding

voor kunnen krijgen. We zullen deze
plannen van de regering kritisch bestuderen en het nodige politieke lobbywerk
verrichten om te vermijden dat het beroep van zelfstandige financiële tussenpersoon helemaal onleefbaar wordt.
Daarbij is het belangrijk om niet te vergeten dat de zelfstandige tussenpersonen heel wat mensen te werk stellen.
Een lichtpuntje is evenwel dat er nogal
wat kritiek is op het voorstel van de Europese Commissie tot herziening van
de
verzekeringsbemiddelingsrichtlijn.
Het voorstel bevat immers een aantal
drastische wijzigingen inzake transparantie van commissielonen en in sommige gevallen zelfs het verbod op commissielonen. Blijkbaar houden sommige
parlementsleden toch rekening met de
opmerkingen van de sector. Bovendien
blijkt dat de consument ook niet gebaat
is met een dergelijk systeem. Ook dit
dossier volgen we nauwgezet op.
Onze leden hebben dit jaar massaal hun
lidmaatschap vernieuwd. Dit is voor ons
het bewijs dat BZB uw vertrouwen geniet. Bedankt! Het hele team engageert
zich opnieuw om onze beroepsvereniging verder te professionaliseren. Bovendien viert BZB dit jaar haar vijftiende
verjaardag. Dit zullen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hierover leest
u meer in onze nieuwsbrief.
Daniel Nicolaes
Voorzitter 

BZB • Interne veranderingen
MARC VAEL
NIEUWE PENNINGMEESTER BZB
Tijdens de laatste vergadering van de
raad van bestuur werden de verschillende bestuursfuncties van onze beroepsvereniging opnieuw ingevuld.
Daniel Nicolaes, Albert Verlinden en
Luc Colebunders blijven respectievelijk als voorzitter, ondervoorzitter en secretaris op post.
We verwelkomen Marc Vael als nieuwe penningmeester.
Hij komt in de plaats van Frank De Brouwer, die sinds
2004 deel uitmaakte van ons dagelijks bestuur. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet voor BZB.

ANNELIEN LIESSENS
NIEUWE COMMUNICATIE- EN
OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKE
BZB
Vanaf 14 januari 2013 is Annelien
Liessens de nieuwe verantwoordelijke
voor communicatie en opleidingen.
Zij heeft toegepaste taalkunde gestudeerd met de talen Frans en Duits, vertaalkunde en meertalige bedrijfscommunicatie. Haar talenkennis zal goed van
pas komen bij de vertegenwoordiging van BZB op Europees niveau. Ze vervangt Ankie D’Hollander, die een nieuwe uitdaging gevonden heeft.
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Financiële vorming
HOE HET VERTROUWEN IN DE FINANCIËLE SECTOR HERSTELD KAN WORDEN

B

eleggers worden te weinig geïnformeerd, opgeleid en beschermd. Daar is
men het al jaren over eens.
Maar tot nu toe werden nog maar
weinig concrete initiatieven genomen en financiële middelen vrijgemaakt om hier iets aan te doen. Daar
kwam recent verandering in. Begin
dit jaar organiseerde de FSMA haar
eerste nationale conferentie over
financiële vorming, waar ze haar
nieuwe programma Wikifin heeft
voorgesteld. Daarnaast vonden ook
twee grote conferenties plaats op
Europees niveau. Zowel de EFAMA
als ESMA wilden zo de problematiek
onder de aandacht brengen.

FSMA promoot financiële vorming
Door de Twin Peaks wet van 2 juli 2010
heeft de nationale toezichthouder FSMA
zes complementaire bevoegdheden gekregen met maar één doelstelling, namelijk de bescherming van de consument. Een essentieel onderdeel hiervan
is het informeren en opleiden van de
consument. In een steeds complexere
economie, krijgt deze het almaar moeilijker om die producten en diensten te
kiezen die het beste voldoen aan zijn behoeften. Door hem beter in te lichten zal
hij betere keuzes kunnen maken. Maar
hoe doe je dit nu juist op een objectieve
manier? De FSMA boog zich over deze
vraag en ontwikkelde een programma
over financiële vorming. Dit stelde ze
voor op 31 januari in het Egmontpaleis.
Onder de aanwezigen waren heel wat
prominente figuren, waaronder Prinses
Mathilde, voormalig minister van Financiën Steven Van Ackere en minister van
consumentenzaken Johan Vande Lanotte. Ook BZB was vertegenwoordigd op
deze toch inspirerende conferentie.
Tijdens de conferentie stond de lancering van Wikifin centraal. Dit is het algemene programma voor financiële vorming van de FSMA en bestaat uit drie
onderdelen. Het eerste deel is de por-

taalwebsite Wikifin.be. Deze is bestemd
voor alle burgers. De bedoeling is om
objectieve en praktische informatie te
verstrekken over essentiële thema’s die
verband houden met geld. In de huidige
fase komen er vooral producten aan
bod, maar de website zal weldra nog
verder uitgebouwd worden met nieuwe
informatie over belangrijke levensmomenten. Wikifin.be zal in grote sensibiliseringscampagnes onder de aandacht
gebracht worden van het grote publiek.
Een tweede pijler in het programma van
de FSMA is onderwijs. Jongeren vormen
immers de voornaamste doelgroep. Om
hen te sensibiliseren zal de FSMA pedagogisch materiaal ter beschikking stellen
van scholen. Een derde onderdeel van
het programma is de uitwisseling van
de beste praktijken en de samenwerking tussen alle partijen die bij financiële vorming betrokken zijn. In dit kader
heeft de FSMA haar eerste nationale
conferentie over financiële vorming ook
opgezet.

en de diensten vandaag enorm complex. Anderzijds heerst er wantrouwen
bij de consument. Hij stelt dat men er
vooral naar moet streven om dit wantrouwen om te zetten in een “kritisch
vertrouwen”. De consumenten moeten
instrumenten aangereikt krijgen om de
financiële wereld te begrijpen. De recente spaarsimulator is hier een mooi voorbeeld van. Deze tool op Wikifin.be helpt
de consument om de spaarrekening
te vinden die het beste aansluit bij zijn
persoonlijke behoeften. Dit zal volgens
Vande Lanotte niet alleen de concurrentie bevorderen, maar ook meer vertrouwen wekken. Op de conferentie werd
ook heel wat aandacht besteed aan
initiatieven van andere organisaties. We
onthouden daaruit dat vorming op zich
niet voldoende is, maar dat er ook praktijk nodig is. Dit werd benadrukt door
Jeroo Billimoria, Managing Director van
Child and Youth Financial International
(CYFI). Ze pleitte er dan ook voor om
producten en diensten te ontwikkelen
voor jongeren.

Heeft u zich reeds ingeschreven
op de Wikifin-nieuwsbrief?
Wikifin al meer dan 200.000
maal bezocht
Een maand na de lancering van
Wikifin.be werd de portaalsite al
meer dan 200.000 keer bezocht
door 150.000 bezoekers. Meer dan
5.500 bezoekers schreven zich ondertussen in op de Wikifin-nieuwsbrief. Meer dan 100.000 bezoekers
gebruikten ook reeds de spaarsimulator.

Tijdens de conferentie benadrukte voormalig minister Van Ackere dat financiële
vorming één zaak is, maar dat men er
ook voor moet zorgen dat de aangeboden informatie begrijpelijk is. Minister Vande Lanotte wees dan weer op
de bijzondere context van financiële
diensten. Enerzijds zijn de producten
[ 5 ]

We raden u aan in te schrijven op
de Wikifin-nieuwsbrief. Als professional in de financiële sector is het
handig om te weten wat de FSMA
communiceert aan de consumenten. Met de Wikifin–nieuwsbrief wil
de FSMA de consument regelmatig
handige tips geven voor het beheer
van zijn geld. Ook wil de FSMA via
haar nieuwsbrief informeren over
actuele
financieel-economische
thema's, nieuws brengen over betrouwbare en neutrale activiteiten
op het vlak van financiële educatie,
interessante opinieartikels bezorgen, enz. Kortom, zo wordt gesteld
op de website: “onafhankelijke, betrouwbare en handige informatie u
te helpen met uw geldzaken.”
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Investor Education Day
Op 7 december 2012 organiseerde de
European Fund and Asset Management
Association (EFAMA) de eerste editie
van de Investor Education Day. Met dit
initiatief wilde ze het bewustzijn verhogen rond de informatieverstrekking aan
en de opleiding van beleggers. Investor
education is één van de vijf prioriteiten van de EFAMA. Voorzitter Claude
Kremer gaf tijdens zijn openingsspeech
aan dat hij er meer dan ooit van overtuigd is dat er meer gedaan moet worden om de belegger te informeren en op
te leiden. Hij voegde er nog aan toe dat
dit niet alleen het engagement vergt van
de bankiers en verzekeraars, maar van
alle stakeholders in de financiële sector.
Deze waren dan ook allemaal uitgenodigd. Zo waren er ook enkele nationale
verenigingen aanwezig waaronder BZB,
vertegenwoordigd door Daniel Nicolaes,
en een aantal Europese instellingen zoals de Europese toezichthouder ESMA.
Om de verschillende
partijen warm te1
advertentie def.pdf
maken voor investor education werden

de hele dag door verschillende initiatieven zowel binnen als buiten de sector
getoond. Wat vooral opviel is dat landen
als Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen al iets verder staan op het
vlak van financiële vorming dan België.
Zo zijn een aantal initiatieven een groot
succes gebleken. In Duitsland werden
bijvoorbeeld reeds 1.155.000 boeken
verstuurd naar studenten tussen 16 en
18 jaar, omdat ze er zelf om gevraagd
hadden. Daarnaast werden ook een
aantal apps ontwikkeld voor smartphones en tablets, die met 14.000 downloads op drie maanden op zijn minst een
succes kunnen genoemd worden. Er
werd ook samengewerkt met verschillende soorten media, van kranten tot en
met Facebook, om jongeren stimuleren
om hun financiële kennis bij te schaven.
Ook werden financiële experts ter beschikking gesteld van de scholen.
ESMA Investor Day
Naast EFAMA
hecht ook ESMA veel
27/08/12
11:39
belang aan de bescherming van de be-

legger. In dit kader heeft de Europese
financiële toezichthouder een reeks
initiatieven genomen, waaronder de
Investor Day. Op 12 december 2012
verzamelden talloze stakeholders in de
beleggingssector in Parijs voor deze jaarlijkse conferentie. Dit waren niet alleen
nationale regelgevende instanties, maar
ook particuliere beleggers en belangrijke marktdeelnemers. Allen waren ze
aanwezig om hun visie te delen over belangrijke consumentenzaken. Voorbeelden zijn de identificatie van potentiële
bedreigingen voor beleggers en de veranderingen in de distributie van financiële producten en in investeringadvies.
Daarnaast hebben ze zich ook gebogen
over een aantal belangrijke ontwikkelingen in behavioural finance. Door een
forum te creëren als de Investor Day wil
ESMA een gemeenschappelijke aanpak
garanderen. Samen geraak je verder
dan alleen. Een sterkere omkadering
van de dienstverlening aan particuliere
klanten in de Europese effectenmarkten
moet er uiteindelijk voor zorgen dat de
belegger beter beschermd is.

BZB neemt ook initiatief met
betrekking tot financiële
vorming

Consultancy & Training

Begeleiding
Begeleiding
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Strategie
Strategie
Vooruitzichten

Vooruitzichten

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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BZB ondersteunt niet alleen de verschillende initiatieven met betrekking tot financiële vorming, maar
neemt zelf ook initiatief op dit vlak.
Het vertrouwen van de klanten in
de financiële instellingen staat op
een laag pitje. De zelfstandige financiële tussenpersoon blijft wel de
vertrouwenspersoon en deskundige
adviseur van de klant. Door hem op
een correcte en een duidelijke manier te informeren, niet alleen bij
beleggingen, maar ook bij belangrijke levensfases, kan de financiële
tussenpersoon zijn meerwaarde bewijzen! Hij zal deze belangrijke taak
van financiële vorming ook op zich
moeten nemen. BZB onderzoekt
welke tools zij haar leden daarvoor
kan aanreiken.
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Consumer Empowerment

I

n het kader van het streven
naar consumer empowerment heeft de FOD Economie een aantal projecten
opgestart om de consument bewuster
maken van zijn eigen voorkeuren, zodat hij kan kiezen voor de producten en
diensten die het best aan zijn behoeften voldoen. Concreet gaat het erom de
consument meer en beter te informeren
over de alternatieve keuzes en over zijn
rechten, zodat hij weet wanneer die geschonden worden en in dat geval klacht
kan neerleggen en een schadevergoeding kan eisen. De bedoeling is niet
alleen om zo het welzijn van de consument te verhogen, maar ook om een effectieve en eerlijke concurrentie tussen
alle marktspelers in de hand te werken.
Eerst en vooral is er een nieuw project
op punt gesteld om de werking van
markten beter te kunnen begrijpen en
analyseren. Om de consument in dit
kader rechtstreeks en op een gerichte
manier te kunnen bevragen, werd een
informaticatool ontwikkeld. Deze zal
geïntegreerd worden in de website van
de FOD economie en zal toelaten consumenten te bevragen over gerichte situaties. Verder zullen de antwoorden van
de bevraagde personen met deze tool
ook statistisch bewerkt en geanalyseerd
kunnen worden.
Daarnaast zal de FOD Economie ook
een aantal tools op zijn website plaatsen
om de consument beter te informeren.
Eerst en vooral zullen modelbrieven ter
beschikking gesteld worden. Daarnaast
zal de consument ook een beroep kunnen doen op een unieke informatie- en
adviesbron in een eenvoudige en lees-

vriendelijke taal. Ten slotte zal hij ook
een juridische consumentengids kunnen
raadplegen, die op gevulgariseerde wijze talrijke inlichtingen zal bevatten over
de regels van het gemeen recht en van
de consumentenrechten. Al deze projecten zullen in de loop van 2013 operationeel zijn.
Dit jaar zal de Algemene Directie Controle Bemiddeling (ADCB) in zijn enquêtes en de verwerking van klachten
bijzondere aandacht besteden aan het
consumentenkrediet, de wet op betalingsdiensten, de strijd tegen overmatige schuldenlast, alsook aan de marktpraktijken in de financiële sector in het
algemeen. In dat laatste domein zullen
de controles betrekking hebben op de
relatie tussen de dienstverleners en de
consumenten en de manier waarop
producten aan de consument verkocht
worden. Het zou dus wel eens kunnen
dat u binnenkort een controleur van de
FOD Economie over de vloer krijgt.
Strengere regels voor de verkoop
op afbetaling
Momenteel werkt het kabinet van minister Vande Lanotte aan strengere regels voor de verkoop op afbetaling. De
nieuwe wetgeving viseert vooral kredietkaarten die bepaalde winkelketens
aanbieden om producten af te betalen.
Voorbeelden zijn de Visakaart van Carrefour, de Budget Card van Krëfel of de
Master Card van Media Markt. De kaarten zullen door de nieuwe wet beter
omkaderd worden. Doel van de nieuwe
wetgeving is om de consument beter te
beschermen door praktijken waarbij de
verkoop van kredietkaarten verbonden
is met de te koopaanbieding van con-

sumptiegoederen aan banden te leggen. Het kan daarbij gaan om het geven
van kortingen op de aankoopprijs van
goederen en diensten die met de kaart
worden betaald, maar ook om uitzonderlijk verlaagde debetrentevoeten en
kosten van het krediet voor bepaalde
aankopen met de kredietkaart. Door
de consument financiële voordelen te
bieden wanneer hij iets koopt met een
kredietkaart of door hier reclame voor te
maken, wordt hij in verleiding gebracht
om te kopen op afbetaling en schulden
te maken. Door de nieuwe wetgeving
zal het bijvoorbeeld niet langer mogelijk zijn om aan de kassa tegelijk een
product te kopen en een krediet aan te
gaan. Voorts moeten de mensen die zulke kredietkaarten verkopen, daarvoor
opgeleid zijn en zullen ze regelmatig gecontroleerd worden.
Groepsvordering
Naast consumer empowerment wil minister Vande Lanotte de consument ook
de middelen geven om zelf actief op te
treden wanneer zijn rechten geschonden worden. Het is de bedoeling dat
consumenten binnenkort collectief kunnen optreden, wanneer ze door een onderneming schade opgelopen hebben.
Momenteel wordt een voorontwerp van
wet uitgewerkt in overeenstemming
met het regeerakkoord. Dit ontwerp,
dat geïntegreerd moet worden in het
Wetboek van Economisch Recht, voert
de juridische basis in voor een groepsvordering. Het spreekt voor zich dat we
dit goed opvolgen, aangezien een dergelijke groepsvordering wel eens grote
gevolgen zou kunnen hebben voor de
zelfstandige financiële tussenpersoon.

Weldra betere klantenrelaties dankzij EPISODIC?

B

ZB heeft haar medewerking toegezegd aan het
EPISODIC-project. Waarover gaat het?

Het EPISODIC-project wil aan de hand
van een tool meer integriteit in de sec-

tor brengen, en dit op alle niveaus, zonder steeds naar wetgeving te grijpen.
Door meer en meer regels op te leggen,
heerst de opvatting dat iets niet kan,
omdat het niet mag van de wetgever of
van de FSMA, en niet omwille van een
moreel bezwaar.
[ 7 ]

Het project is het resultaat van een partnerschap tussen de KU Leuven en het
consultancy bureau Nexus. De doelstelling is om in de komende twee jaar een
interactieve tool te creëren waarmee bedrijven factoren in kaart kunnen brengen die duurzame klantenrelaties in de
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weg staan. Met de tool zullen ze ook de
impact van deze risicofactoren kunnen
meten en oplossingen kunnen bedenken.
Het project zal de komende twee jaar in
twee sectoren worden uitgevoerd, namelijk in de financiële sector en in de interimsector. Het uitgangspunt is dat er
in de financiële sector een vertrouwensbreuk is met de klant. Er zijn binnen de
sector reeds verschillende initiatieven
genomen om dat vertrouwen te herstellen, maar het is bij losse initiatieven gebleven en er is geen tool om mee aan
de slag te gaan. Het doel van het project
is om er een te ontwikkelen die risicofactoren in kaart brengt. We geven een
voorbeeld: door haar commissionering
of strategisch beleid gebeurt het dat
banken en verzekeraars de tussenpersoon in een andere richting sturen dan
die waarmee hij eigenlijk het meest mee
gebaat is, namelijk een goede lange termijnrelatie met zijn klanten.
Om het project te laten slagen is de
samenwerking met de verschillende

stakeholders vereist. Partners die naast
BZB reeds hebben toegezegd zijn de
FSMA, Febelfin en/of Febelfin Academy.
Door aan dit project deel te nemen wil
BZB ook vermijden dat de focus komt
te liggen op de tussenpersonen of de
medewerkers in de kantoren, terwijl het
eigenlijk van boven bij het ontwikkelen
van de strategie en de sturing reeds fout
kan lopen.
BZB zal in de stuur- en projectgroep zetelen, maar ook uw medewerking zal
worden gevraagd. Er zullen focusgroepen worden opgestart die slechts één
keer samenkomen. Focusgroepen kunnen samengesteld zijn uit een aantal
geëngageerde bankagenten of een mix
van verschillende functies. Bedoeling
is een dialoog te bekomen tussen de
verschillende stakeholders. Daarnaast
zal ook een grotere groep van medewerkers en agenten online bevraagd
worden naar organisatiecultuur, integriteitsinstrumenten en –risico’s. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden
om de tool vorm te geven. Concreet zal
er een data-analytisch algoritme ontwik-

keld worden dat ethische risico’s in kaart
kan brengen aan de hand van organisatie- of sectorspecifieke parameters. In
de laatste fase zullen de KU Leuven en
Nexus de tool promoten via praktijk- en
infosessies.

Waarom zou u hieraan meewerken?
Onderzoek heeft uitgewezen dat het
op lange termijn rendabeler is om te
investeren in bestaande klanten dan in
het aantrekken van nieuwe. Duurzame
klantenrelaties hebben dus een gunstige impact op uw financiële resultaten.
Maar hoe zorgt u ervoor dat klanten u
vertrouwen? EPISODIC werkt aan een
duurzame oplossing. Met de tool zal u
de relatie met uw klanten kunnen verbeteren, wat op termijn uw resultaten
gunstig zal beïnvloeden. Gedurende het
hele project staan anonimiteit en vertrouwelijkheid centraal.

OPLEIDINGSKALENDER VOORJAAR 2013
16 april
Levensverzekeringen in het kader van
successieplanning (14u00 – 17u30)
Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
Geregelde bijscholing:
4 punten verzekeringen,2 punten bank
Tijdens deze opleiding wordt uitgebreid besproken hoe
levensverzekeringen kunnen gebruikt worden in het
kader van successieplanning. Er wordt uitvoerig stil
gestaan bij de specifieke regels inzake begunstigingsclausule en de rechten en plichten van alle partijen
binnen een levensverzekeringscontract.
Schrijf u hier in: http://www.gfp.be/professioneel/traininginstitute/632
17 april
Nieuwe fiscale maatregelen van Di Rupo
(14u00 – 17u30)

18 april
Privacybescherming toegepast op de praktijk van
de financiële tussenpersoon
(14u00 – 17u30)
Best Western hotel, Ridder Dessainlaan 2,
2800 Mechelen.
Geregelde bijscholing: 2 punten bank en verzekeringen
Zie p.14 in deze nieuwsbrief voor meer informatie
19 juni
Waarheen met de banken in het nieuw
regelgevend kader? (09u00 – 17u00)
Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, B 1040 Brussel.
Geregelde bijscholing: 6 punten bank
Zie p.18 in deze nieuwsbrief voor meer informatie

Huis van de bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde.
Geregelde bijscholing: 1,5 punten voor bank
Zie p. 20 in deze nieuwsbrief voor meer informatie
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Meer bescherming voor de consument
in de financiële sector
a het akkoord met de bankensector in juli 2012 en
de lancering van de simulator voor spaarrekeningen, is een nieuwe stap gezet in
de bescherming van de consument
in de financiële sector. Op voorstel
van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte en
voormalig minister van Financiën
Steven Vanackere heeft de regering
midden februari een nieuw pakket
maatregelen (Twin Peaks II) goedgekeurd dat de consument beter informeert en beschermt en de slagkracht
van de FSMA (de financiële toezichthouder) vergroot.

N

De nieuwe wet is er gekomen om het
toezicht in de financiële sector in ons
land efficiënter te maken. Sinds april
2011 wordt dat uitgeoefend volgens
het zogenaamde "twin peaks"-model.
Dat houdt in dat de FSMA instaat voor
de controle op financiële producten en
het toezicht op de markten. Het toezicht
op de stabiliteit van de financiële instellingen berust dan weer bij de Nationale
Bank. Om de afnemer van financiële
producten en diensten nu nog beter te
kunnen beschermen, wil de regering
de FSMA extra bevoegdheden geven.
De tekst die eerst aan de raad van state
wordt voorgelegd, wordt daarna verder
besproken in het parlement. Gezien er
toch belangrijke gevolgen zijn, zeker
voor de tussenpersonen, spreekt het
voor zich dat wij dit dossier opvolgen en
het nodige lobbywerk zullen verrichten
om de belangen van de zelfstandige financiële tussenpersonen te verdedigen.

Over welke maatregelen gaat het?
De gedragsregels voor financiële dienstverleners worden uitgebreid naar verzekeringsondernemingen en tussenpersonen. Ook zij moeten zich nu op een
loyale, billijke en professionele wijze
inzetten voor de belangen van hun cliënten en hen correcte, duidelijke en

niet misleidende informatie verstrekken.
De nieuwe gedragsregels gelden niet
enkel meer voor beleggingsdiensten,
maar ook voor alle financiële producten
en diensten. Deze wetgeving voorziet
hierdoor in een gelijke mate van consumentenbescherming voor beleggingsverzekeringen als voor andere beleggingsvormen. Daarnaast moet iedereen
die in contact komt met klanten ook
over de nodige essentiële productkennis
beschikken. Deze maatregelen zorgen
ervoor dat dezelfde regels zullen gelden voor alle beleggingsproducten, om
het even of de consument deze beleggingsproducten aankoopt bij een bank,
verzekeringsonderneming of een tussenpersoon.
Om hier adequaat op toe te kunnen
zien, krijgt de FSMA meer controlemogelijkheden. Zo zullen “mystery shoppers” zich kunnen voordoen als potentiële echte klanten zonder dat ze hoeven
bekend te maken dat ze optreden voor
de FSMA en de door hen verkregen informatie gebruikt mag worden. Ook zal
de FSMA toegang krijgen tot die delen
van de websites van financiële bemiddelaars die alleen voorbehouden zijn
voor hun klanten en die vaak gebruikt
worden om specifieke diensten of producten aan te bieden. De FSMA krijgt
daarnaast ook beschikking over meer
en geproportioneerde (administratieve)
sancties. Voorheen was dit bijvoorbeeld
niet altijd het geval bij verzekeringen.
Ook het opleggen van dwangsommen,
die de aanbieder op korte termijn aanzetten tot het bijsturen van zijn gedrag,
worden veralgemeend. De regering wil
ook dat het publiek ook op de hoogte
[ 9 ]

wordt gebracht als er een dwangsom
wordt opgelegd. In bepaalde gevallen
wordt een vordering tot staking voorzien als ultieme stok achter te deur. De
FSMA zal ook de commercialisering van
bepaalde producten kunnen verbieden
en via een opgelegd label de transparantie bevorderen.
In het persbericht van minister Vande
Lanotte lezen we dat een belegger die
schade heeft geleden omdat de aanbieder een fout heeft gemaakt hiervoor
gemakkelijker een schadevergoeding
zal kunnen krijgen. Enerzijds wordt er
een weerlegbaar vermoeden ingevoerd
voor inbreuken op de gedragsregels,
waardoor de belegger het oorzakelijk
verband tussen de fout en beleggingsverrichting niet meer hoeft te bewijzen.
Er wordt dus vanuit gegaan dat hij die
beleggingsbeslissing niet zou hebben
gedaan indien de aanbieder die fout
niet zou gemaakt hebben.
Als met aanbieder ook de financiële
tussenpersoon wordt bedoeld dan is
dit voor ons niet aanvaardbaar. Het is
evenwel wachten op de publicatie van
de tekst om dit te kunnen beoordelen.
Anderzijds worden burgerlijke sancties ingevoerd voor het onregelmatig
aanbieden van financiële producten en
diensten. Dit geldt voor wie niet over
de vereiste vergunning beschikt of financiële producten aanbiedt zonder
goedgekeurd prospectus of andere
documenten die een a-priori goedkeuring vereisen van de toezichthouder. De
burgerlijke sanctie bestaat er in dat de
belegger de beleggingsverrichting zal
kunnen nietig verklaren.
BZB is voorstander van de bescherming
van de consument van financiële diensten, maar is van oordeel dat de nadruk
nu te veel ligt op zij die de producten
aan de man brengen eerder dan op de
kwaliteit van de producten zelf. BZB is
vragende partij voor een beter toezicht
op de producten en een grotere verantwoordelijkheid voor de producenten en
zij die producten op de markt brengen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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Nieuwe aangifteplicht van buitenlandse
levensverzekeringsovereenkomsten:
storm in een glas water of effectieve maatregel?
ecent werd een nieuwe
fiscale verplichting ingevoerd voor belastingplichtigen. Vanaf aanslagjaar
2013 (dat de inkomsten betreft die
in 2012 genoten werden) dient de
belastingplichtige in zijn jaarlijkse
belastingaangifte melding te maken
van individueel gesloten levensverzekeringscontracten bij een in het
buitenland gevestigde verzekeringsonderneming én van het land of de
landen waar deze overeenkomsten
afgesloten werden (Programmawet
van 27 december 2012, gepubliceerd
in de 2e editie van het Belgisch
Staatsblad van 31 december 2012).

R

Deze verplichting treft ook levensverzekeringscontracten gesloten door de
echtgeno(o)t(e), of door de kinderen
waarover de belastingplichtige het ouderlijk gezag uitoefent.
Men hoeft niet ver te zoeken naar de
reden voor de invoering van deze nieuwe regel: de Memorie van Toelichting
meldt duidelijk dat de aangifteverplich-

ting ingevoerd wordt met het oog op
het sluiten van “een vluchtweg […] voor
vermogens die verborgen willen blijven
via constructies met buitenlandse levensverzekeringen”. Het is dus duidelijk dat de wetgever niet zozeer nieuwe
inkomsten wil belasten, maar wel een
bijkomend wapen wil in de zoektocht
naar (nog onbekende) vermogens. Welk
vermogen werd op welk moment in een
dergelijk contract gestort, en wat is de
oorsprong van dat vermogen?
Welke verzekeringscontracten
moeten worden aangegeven?
De wettekst zelf refereert aan “individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten bij een in het buitenland
gevestigde verzekeringsonderneming”
(art. 101 Programmawet).
Volgens de Memorie van Toelichting
moet het begrip levensverzekeringsovereenkomst ruim geïnterpreteerd
worden, en in de Kamercommissie voor
Financiën wordt verder gepreciseerd dat
het in concreto gaat om verzekeringscontracten van het type “Tak21” (verze-

keringen met gewaarborgd kapitaal en
rendement), “Tak22” (bruidschatsverzekeringen en geboorteverzekeringen) en
“Tak23” (levensverzekeringen gekoppeld aan een of meer beleggingsfondsen).
Ter herinnering: de inkomsten van deze
verzekeringscontracten zijn momenteel
(dus ook na de invoering van de nieuwe
aangifteplicht) meestal niet belastbaar
(Tak 23) of zijn vrijgesteld na verloop van
acht jaar (Tak21) (art. 19, §1, lid 1, 3° en
art. 21, 9° WIB).
Uit de parlementaire voorbereiding en
documenten kan men echter niet opmaken of ook zgn. “Tak 26” contracten
(kapitalisatiecontracten) getroffen worden door de nieuwe aangifteplicht.
De wettekst vermeldt wel duidelijk dat
enkel de door de belastingplichtige (of
echtgeno(o)t(e) of kinderen) gesloten
contracten dienen te worden aangegeven, en dus bijvoorbeeld niet contracten waarvan één of meerdere van
voormelde personen “begunstigde” zijn
i.p.v. verzekeringsnemer. Ook indien de
contracten door een rechtspersoon of
een vennootschap werden gesloten in
het voordeel van één of meerdere van
voormelde personen, is er geen aangifteplicht. In deze context geldt immers
het principe dat de fiscale wettekst
strikt geïnterpreteerd moet worden, en
dus niet “per analogie” op andere, nietspecifiek vermelde contracten kan toegepast worden.
Bovendien geldt de aangifteplicht enkel
voor levensverzekeringscontracten die
gesloten zijn bij “een in het buitenland
gevestigde verzekeringsonderneming”
(art. 101 Programmawet). Men kan zich
de vraag stellen of deze beperking (in
België gevestigde verzekeraars worden
blijkbaar niet geviseerd) wel in overeenstemming is met de Europese rechtsregels van vrij verkeer en diensten.

[ 10 ]
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Inhoud van de aangifteplicht
De belastingplichtige zal voortaan in zijn
belastingaangifte “het bestaan” moeten melden van “individueel gesloten
levensverzekeringsovereenkomsten bij
een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming en van het land of
de landen waar deze overeenkomsten
afgesloten werden” (art. 101, in fine
Programmawet).

Sancties voor “vergeetachtige”
belastingplichtigen
De vaststelling dat de wettekst die de
nieuwe aangifteplicht invoert niet altijd
even duidelijk is, is één zaak. Bijkomend,
en minstens even relevant, kan men zich
de vraag stellen welke sanctie er dreigt
voor belastingplichtigen die “vergeten”
dergelijke verzekeringsovereenkomsten
te melden in hun aangifte.

In de eerste plaats moet het verzekeringscontract dus “bestaan”. Dit lijkt
een logische vereiste, maar de wettekst
preciseert niet op welk moment de overeenkomst moet bestaan. Is dit op 31
december van het inkomstenjaar, of op
de datum van indiening van de aangifte
over dit inkomstenjaar? De Memorie
van Toelichting vermeldt enkel dat de
aangifteplicht maar zal gelden voor de
toekomst, vanaf de datum van inwerkingtreding van de nieuwe maatregel
(dus met ingang van de aangifte voor
aanslagjaar 2013), maar is in elk geval
van toepassing “zowel voor de reeds in
een vorig belastbaar tijdperk afgesloten
levensverzekeringsovereenkomsten als
deze die in de loop van het belastbaar
tijdperk zelf zijn afgesloten” (Kamer, nr.
2561/001, 71).

Kan de fiscus in een dergelijk geval de
normale aanslagtermijn verlengen naar
–bijvoorbeeld- drie jaar?

Hierbij mag men echter de specifieke
bepalingen van de verzekeringswetgeving niet uit het oog verliezen, die
wel het moment van “bestaan” van
een verzekeringscontract definieert. In
het geval van een levensverzekeringscontract is dit in concreto het moment
van de eerste premiebetaling (art. 103
W 25 juni 1992). Het fiscale recht zal in
dit verband ook het “gemene” recht,
namelijk de verzekeringswetgeving, dienen te volgen en te respecteren.
Daarenboven zal ook het feit dat in de
aangifte zal moeten aangegeven worden in “welk land of landen de overeenkomsten afgesloten werden” in de
praktijk tot heel wat interpretatieproblemen leiden.
Het gebeurt immers vaak dat een levensverzekeringscontract met een in
het buitenland gevestigde verzekeraar
materieel in België wordt afgesloten,
bijvoorbeeld door tussenkomst van een

Belgische makelaar die bij zijn cliënt ter
plaatse gaat om het contract te laten
ondertekenen.
Stel dat een makelaar uit Gent bij zijn
cliënt in Aalst een verzekeringcontract
laat ondertekenen dat wordt afgesloten met een in Luxemburg gevestigde
verzekeringsonderneming. In de belastingaangifte zal de belastingplichtige uit
Aalst op de eerste vraag (bestaan van
het contract met een in het buitenland
gevestigde verzekeringsonderneming)
“ja” dienen te antwoorden, en op de
tweede vraag (land waar het contract
werd afgesloten) “België”. Het contract
is immers in België ondertekend.
Maar ook juridisch zal de verzekeringsovereenkomst vaak in België zijn afgesloten. De verzekeringspremie van
dergelijke contracten is immers een
“haalschuld” die zich situeert op de
woonplaats van de schuldenaar, zijnde
de verzekeringsnemer. Het voorgaande
betekent dat voor dergelijke overeenkomsten, namelijk wanneer het Belgische cliënten betreft, in principe steeds
“België” zal dienen te worden vermeld
als land waarin ze werden afgesloten…
Men kan zich de vraag stellen of dit de
bedoeling was van de wetgever die op
zoek was naar in het buitenland verborgen vermogens….
[ 11 ]

De maatregel is nieuw, er is dus nog
geen rechtspraak. Men kan wel naar
analogie verwijzen naar de rechtspraak
over de verplichting om buitenlandse
bankrekeningen te vermelden in de
belastingaangifte (Cass. 18 december
2009, Fisc. Act. 2009, 23/10). Deze
rechtspraak bevestigt dat het niet-vermelden van het bestaan van buitenlandse bankrekeningen geen reden is om de
normale aanslagtermijn te verlengen.
Kan men belastingverhogingen toepassen op inkomsten die voortvloeien uit
het niet-vermelden van dergelijke verzekeringsovereenkomsten? Ook dit lijkt
niet evident, aangezien belastingverhogingen op grond van art. 444 WIB enkel niet-aangegeven inkomsten treffen.
Welnu, tal van dergelijke levensverzekeringsovereenkomsten zijn principieel
niet belastbaar (bijvoorbeeld heel wat
Tak23 producten – art. 19, §1, 3° , b
WIB) of kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld (art. 21, 9°
WIB). Aangezien er geen belastbare inkomsten worden ontdoken, lijkt het ons
dan ook onmogelijk hierop belastingverhogingen toe te passen.
Strafsancties?
Deze zijn mogelijk voor wie “met bedrieglijk opzet of met het oogmerk
om te schaden, de bepalingen van dit
Wetboek of van de ter uitvoering ervan
genomen besluiten overtreedt”(art. 449
WIB). Het onvolledig of onjuist invullen
van een belastingaangifte, vanuit de intentie bepaalde vermogens aan het oog
van de fiscus te onttrekken (omdat deze
vermogens bijvoorbeeld door fraude zijn
opgebouwd) kan wel degelijk kwalifice-


ren als een vorm van “bedrieglijk” opzet. De straf die hiervoor voorzien wordt
is een gevangenisstraf van acht dagen
tot twee jaar en een geldboete van 250
euro tot 500.000 euro (of één van beide
straffen).

Conclusie
De nieuwe wetgeving lijkt in eerste instantie een flinke slag in het luchtledige
te zullen worden voor de overheid. De
wetgever had immers de bedoeling om
buitenlandse vermogens op te sporen
die “geparkeerd” worden in levensverzekeringscontracten. Na analyse van de
nieuwe maatregel blijkt echter dat het
land waar de overeenkomst werd afgesloten vaak “België” zal zijn (namelijk
het land waar de schuldenaar van de
verzekeringspremie woont, ongeacht
de plaats van vestiging van de verzekeringsonderneming).
Tegelijk mag men echter niet uit het

oog verliezen dat de fiscale administratie nog steeds de mogelijkheid heeft
(en nu zelfs meer aanleiding daartoe
indien ze op de hoogte gebracht wordt
van het bestaan van dergelijke overeenkomsten…) om bepaalde vragen om
inlichtingen te stellen. De fiscale administratie kan bijvoorbeeld informeren of
eventuele inkomsten uit deze overeenkomsten inderdaad van belastingvrijstelling kunnen genieten, en vanuit welke
fondsen deze overeenkomsten werden
opgebouwd.
En zelfs al zal de nieuwe maatregel in de
praktijk allicht niet altijd het gewenste
resultaat opbrengen voor de overheid in
haar zoektocht naar buitenlandse vermogens, toch introduceert de nieuwe
maatregel een bepaalde vorm van “culpabilisering”. De niet-aangifte van dergelijke levensverzekeringsovereenkomsten kan in bepaalde omstandigheden
immers strafsancties teweeg brengen.
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Vele belastingplichtigen zullen de
nieuwe maatregel ongetwijfeld als een
afwegen van risico’s ervaren: het nietaangeven van betreffende levensverzekeringsovereenkomsten met alle hieruit
volgende (strafrechtelijke) risico’s, of het
wel correct melden van het bestaan van
de overeenkomsten, met de “vervelende bijkomstigheid” dat de fiscus zich wil
gaan vergewissen van het onbelaste karakter van de inkomsten uit deze overeenkomsten, en bijkomend nog wat
vragen gaat stellen over de oorsprong
van de gestorte fondsen…
Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Geert De Neef,
advocaat-vennoot Lydian
Anja Van de Velde,
advocaat Lydian

Marjan
koos voor de
persoonlijke aanpak
van Fintro.
Maak kennis met uw nieuwe buur,
bankagent en verzekeringsmakelaar
in Vorselaar!

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. Jürgen Smout, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

19335_022632169166_FINTRO_ADV_13x18.indd 1

7/03/13 08:36
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BZB-Congres
SAVE THE DATE: 24 oktober 2013
Ons congres wordt dit jaar een groot feest! We vieren immers niet
alleen de tiende editie van ons congres, maar ook de vijftiende
verjaardag van BZB. We leggen de lat voor onszelf nog hoger en
zullen de bezoekers en sponsors nog meer waarde bieden. Mis deze
speciale gelegenheid niet en zorg dat u erbij bent op 24 oktober!
Het thema van dit jaar is

Vernieuwing in het financiële landschap
Troeven van de financiële tussenpersonen
In de loop van het jaar zal er meer informatie bekend gemaakt
worden over het congres. Hou onze website www.bzbcongres.be dus
goed in de gaten!

Werken bij Argenta
Klantgericht .
No-nonsense.
Lokaal .
Surf naar www.argentajobs.be en
ga voor een gezonde loopbaan.

www.argentajobs.be
advertentie EB.indd 1

3/7/2013 5:05:28 PM
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Seminarie

Privacybescherming toegepast op de praktijk
van de financiële tussenpersoon
Dieter Verhaeghe en Peter Van den Eynde, juridische adviseurs bij de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geven u tijdens een seminarie
een antwoord op onder andere volgende vragen:
• In welke mate mag ik als bankagent zelf gegevens van mijn klanten verzamelen, bijhouden en doorgeven aan de bank? Mag ik namens mijn bank alle info opvragen en
bijhouden?
• Quid met betrekking tot CRM-verplichtingen die mijn bank oplegt? Gebruik van persoonlijke gegevens voor segmentering van klanten?
• Wat met de informatie die ik heb als verzekeringsmakelaar; mag deze worden opgenomen in de bestanden van de bank?
• Mag de bank mijn verzekeringsdossiers die ik als verzekeringsmakelaar bijhoud inkijken, mijn commissieborderellen waar alle info opstaat (vb. naam klant, hoogte van de
verzekeringsbelegging, etc) opvragen?
• Mag de info bekomen in uitoefening van activiteit van zelfstandig agent gebruikt worden in de activiteit als verzekeringsmakelaar?
• Mag de bank mijn privérekeningen controleren?
Na dit seminarie zal u goed kunnen inschatten hoe nauw uw principaal en uw concurrenten het nemen met uw privacy, zodat u sneller en efficiënter kunt ingrijpen wanneer
deze geschonden wordt. Daarnaast komt u ook te weten hoe ver u zelf mag gaan zonder
de privacy van uw klanten te schenden.
Praktische informatie
Datum: donderdag 18 april van 14u00 tot 17u30, onthaal vanaf 13u30.
Locatie: Best Western hotel - Restaurant "Gulden Anker"
Ridder Dessainlaan 2, 2800 Mechelen
Studiepunten
Dit seminarie levert u ook punten geregelde bijscholing op:
2 punten bank, 2 punten verzekeringen
BZB is erkend opleidingsverstrekker inzake regelmatige bijscholing voor zowel bank
(B 600 014) als verzekeringen (A 700 011)
Deelnameprijs
€ 30/pp voor leden.
U kan dit bedrag overschrijven op rekeningnummer BE24 8289 9854 3738, met vermelding van ‘seminarie privacybescherming’, uw naam en uw BZB-lidnummer. Zodra wij uw
betaling ontvangen hebben, sturen wij u een factuur voor voldaan.

Inschrijven door inschrijvingsstrook te
mailen naar annelien@bzb.be
of faxen op 055 20 61 09.

Privacybescherming toegepast op de praktijk van de
financiële tussenpersoon
18 april 2013 • 14u00

Naam Kantoor: ............................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 1: ......................................................................................................

Als u verhinderd bent, kunt u zich laten
vervangen door een collega. U kan uw
inschrijving annuleren tot één week voor
het seminarie. Na deze datum wordt
het volledige bedrag aangerekend.
Annuleringen dienen schriftelijk te
gebeuren via post, fax of e-mail. Bij
gebrek aan een schriftelijke annulering is
het volledige bedrag van de inschrijving
verschuldigd.

Naam en voornaam deelnemer 2: ......................................................................................................
BZB-Lidnummer: ..........................................................................................................................................
Kantooradres: ...............................................................................................................................................
Telefoon: .................................................................. Fax: .............................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
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Verplicht examen voor bemiddelaars
consumentenkrediet

E

ind januari stelde de Beroepsvereniging van het
Krediet (BVK) een verplicht examen in voor
naar schatting 5.000 bemiddelaars
van consumentenkredieten in ons
land. Het gaat daarbij voornamelijk
om verkopers in bekende winkelketens als Carrefour, Makro, Ikea,
Vanden Borre, Krëfel, Media Markt,
Cora en Fnac. Wie het examen niet
aflegt of niet slaagt, mag niet langer
kredieten aan de man brengen. De
BVK heeft al haar leden zover gekregen om te onderschrijven dat ze enkel nog zullen werken met bemiddelaars die slagen in het examen. Wij
stelden Secretaris-generaal van de
BVK Ivo Van Bulck een aantal vragen
omtrent deze nieuwe regeling.
■■ Waarom heeft de BVK
een regeling uitgewerkt
voor bemiddelaars
consumentenkrediet?
Voor de meeste financiële bemiddelaars
bestaan er al wettelijke kennisvereisten.
Denk maar aan de bemiddelaars inzake
bank- en beleggingsdiensten (Wet Willems), verzekeringstussenpersonen (Wet
Cauwenberghs), financiële planners en
in de nabije toekomst ook de bemiddelaars hypothecair krediet (verplichting
opgenomen in het ontwerp van richtlijn
dat de komende maanden zal worden
gestemd in het Europees Parlement).
Alleen voor tussenpersonen consumentenkrediet was er nog geen regeling voorzien op korte termijn. Het leek
ons niet echt gepast om dit zo te laten,
aangezien we vinden dat ook deze bemiddelaars ontegensprekelijk over de
nodige professionele kennis moeten beschikken. De klant heeft het recht om
een antwoord te krijgen op al zijn vragen over kredieten, zodat hij met kennis
van zaken een weloverwogen beslissing
kan nemen. Deze verplichting bestond
al bij de bankbemiddelaars en wordt
met deze nieuwe regeling consequent
doorgetrokken naar de bemiddelaars
consumentenkrediet. COMEOS, de fe-

Bovendien hebben we binnen de sector
al enorm veel ervaring opgedaan met de
uitvoering van de Wet Willems. We hebben intussen al meer dan 50.000 examens afgenomen. Dankzij deze ervaring
voelden we ons sterk genoeg om samen
met Febelfin Academy en COMEOS aan
dit project te beginnen. Hierbij werd de
bestaande wetgeving, zoals gezegd, zoveel mogelijk als leidraad gebruikt.

Ivo Van Bulck

deratie van de distributiesector, staat
ook achter dit initiatief en werkt mee
aan de uitvoering.
Van Bulck benadrukt dat de BVK ervoor
gekozen heeft om de kennisvereisten
niet alleen op te leggen aan de professionele kredietmakelaars en –agenten,
maar aan alle personen die in contact
komen met het publiek. Zo geldt de
nieuwe regeling ook voor alle personeelsleden die in verkooppunten kredietopeningen aan de man brengen, er
promotie voor maken of er advies over
geven. Ten slotte moeten ook de verantwoordelijken van de kredietdistributie
aan de vooropgestelde kennisvereisten
voldoen. Al deze betrokkenen krijgen
tot het einde van dit jaar de tijd om het
examen af te leggen.
■■ Is deze nieuwe regeling een
anticipatie op een mogelijke
wetgeving?
Aangezien we ons bij het uitwerken van
de regeling maximaal gebaseerd hebben op de Wet Willems (qua examenplatform, eindtermen, enz.), schrikt een
eventuele wetgeving ons niet af. Een
wettelijke regeling voor kredietbemiddelaars consumentenkrediet zal namelijk volledig “compliant” moeten zijn
met de wet inzake bankbemiddeling.
[ 15 ]

■■ Komt er volgens de BVK een
wettelijke regeling?
Een wettelijke regeling zal er waarschijnlijk wel komen. Alleen is het eerst
wachten op de wetgeving die de bevoegdheid inzake het uitwerken van
een statuut voor deze bemiddelaars aan
de FSMA zal overdragen. Vandaag zit
dit nog bij de FOD Economie, maar het
wordt verwacht dat deze overdracht van
bevoegdheden nog voor het zomerreces
van het parlement zal worden goedgekeurd.
■■ De BVK heeft ook een
cursus uitgewerkt,
waarmee de bemiddelaars
consumentenkrediet zich op het
examen kunnen voorbereiden.
Komt de inhoud van deze cursus
overeen met deze van het deel
kredietbemiddeling in de cursus
die bankagenten moeten volgen?
Zoals eerder gezegd hebben we ons bij
de uitwerking van de regeling zoveel
mogelijk gebaseerd op de bestaande
modules voor bankbemiddeling die
door Febelfin Academy ontwikkeld zijn
en beheerd worden. Dit hebben we gedaan omwille van verschillende redenen.
Enerzijds zijn de bankagenten, die ook
kredietbemiddelaars zijn, hierdoor automatisch vrijgesteld van deze module.
Anderzijds moet benadrukt worden dat
de modules bankbemiddeling opgesteld
zijn op basis van eindtermen die door de
FSMA erkend zijn, waaronder module
5 “kredieten”. Aangezien deze laatste
module slechts een deel van het geheel
is, moesten ook de relevante delen van
de andere modules (vb. compliance,

maart 2013



betaalkaarten, huwelijksvermogenstelsels, enz.) opgenomen worden in een
nieuwe module “bemiddeling consumentenkrediet”. In de toekomst zal er
ook een deel worden uitgewerkt voor
bemiddelaars hypothecair krediet.
■■ Welke sancties zou de raad van
bestuur van de BVK kunnen
opleggen indien blijkt dat de
leden niet in orde zijn?
De BVK heeft intern de verplichting opgelegd aan zijn leden om in de toekomst
alleen nog te werken met bemiddelaars
die over de nodige kennis beschikken. Er
wordt een overgangsperiode voorzien
van een jaar. Tot eind 2013 krijgen de
betrokken kredietbemiddelaars de kans
om het examen af te leggen. De BVK zal
dit goed opvolgen. Bij manifeste inbreuken op deze afspraken zou een lid kunnen worden uitgesloten. Hopelijk komt
het nooit zo ver.

Ivo Van Bulck: Bij manifeste
inbreuken op deze afspraken zou
een lid kunnen worden uitgesloten.
Hopelijk komt het nooit zo ver.

■■ De BVK laat het over aan de
winkels om te beslissen wie
ze naar het examen sturen.
Waarom?
De verkooppunten hebben maar een
beperkte vrijheid. Iedereen die zich inlaat met de promotie of de verkoop
van kredietopeningen moet namelijk
voldoen aan de vooropgestelde kennisvereisten. Ze hebben wel de keuze om
te beslissen hoeveel van hun verkopers
zij ook als kredietbemiddelaars van kredietopeningen laten optreden. Zij kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om
bepaalde personen de volledige verantwoordelijkheid te geven inzake het kredietaanbod. Deze personen moeten dan
voldoen aan de kennisvereisten.
■■ Hoe zullen klanten weten of
de persoon die voor hen zit de
cursus gevolgd heeft?
Na het overgangsjaar is de verplichting
van de kennisvereisten van toepassing.
Vanaf 1 januari 2014 moeten verkopers
van consumentenkredieten, in het bij-

zonder kredietopeningen, over de nodige kwalificaties beschikken. Iedereen
die vanaf dan aan kredietbemiddeling
doet, zal de cursus verplicht gevolgd
hebben.
■■ Garagisten en andere aanbieders
van leningen of verkopen op
afbetaling zijn niet verplicht om
mee te doen aan het systeem.
Waarom niet?
Wie verrichtingen doet op afbetaling,
meer bepaald verkopen en leningen op
afbetaling, moet het examen vandaag
inderdaad niet afleggen. Je moet ergens
beginnen. Wij schatten dat dit jaar alleen al minstens 5.000 bemiddelaars het
examen zullen moeten afleggen. Maar
niets belet verkopers van verrichtingen
op afbetaling om zich al vrijwillig in orde
te stellen met een interne examenplicht.
We hebben vernomen dat sommige autodealers dergelijke interne afspraken
aan het overwegen zijn. Deze dynamiek
is prima.
■■ Zal het slagen voor het examen
als een soort van kwaliteitslabel
gebruikt worden?
Nee. Slagen voor het examen is een
verplichting en maakt deel uit van het
professionaliseren van de kredietbemiddeling. Een label heeft dus geen zin en
biedt geen meerwaarde.

Ivo Van Bulck: Laat ons verder
werken om het sérieux van de
kredietbemiddeling te verhogen,
eerder dan de wetgeving ingrijpend
te wijzigen.
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■■ In zijn beleidsnota streeft
minister Vande Lanotte naar
een strengere aanpak van
praktijken waarbij kredietkaarten
verbonden worden met
de te koopaanbieding van
consumptiegoederen. In
dat kader pleit hij voor een
verfijning van de wet op het
consumentenkrediet (WCK).
Hoe staat de BVK tegenover dit
voornemen?
De BVK heeft beslist om de kennisvereiste eenzijdig op te leggen nog voor
de regering gevormd was. Ik denk dat
we hiermee correct hebben ingegrepen. Bovendien wil ik benadrukken dat
de perceptie inzake deze kredieten niet
correct is. Een BVK-bevraging bij zeven
grote aanbieders leert namelijk dat in
2011 38% van de aanvragen voor een
kredietopening werd geweigerd. Dit
percentage stijgt ook elk jaar. Slechts
3,5% van de toegestane kredieten kent
terugbetalingsproblemen. Laat ons dus
maar verder werken om het sérieux van
de kredietbemiddeling te verhogen,
eerder dan de wetgeving ingrijpend te
wijzigen. Kredietverlening heeft zijn
economisch toegevoegde waarde bewezen. Zonder kredietverlening zaten
we nu zeker in een recessie. Er is niets
mis met deze kredieten. De sector beseft maar al te goed dat iedereen belang
heeft bij correct afgesloten kredieten die
met kennis van zaken zijn verstrekt en
aangegaan. We werken hier verder aan.

COMING SOON
...

DÉ NIEUWE GENERATIE

BEHEERSSOFTWARE
BETALEN VOOR COMMUNICATIE...
... hoeft niet langer dankzij ...

MEER WETEN?
Bezoek onze nieuwe websites...
www.insusoft.be
www.crmart.be
www.crm.be
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Seminarie

Waarheen met de banken
in het nieuw regelgevend kader
Met dit seminarie willen we u een helder overzicht bieden in de oorzaken van de
financiële crisis en de te verwachten impact op het bankieren van morgen.
Programma
Spreker: Freddy Van den Spiegel,
Economisch Adviseur bij BNP Paribas Fortis.
Voormiddag
• De oorsprong en de gevolgen van de financiële/
economische crisis: een analyse.
• Hoe is het zo ver kunnen komen?
• Lessen trekken uit de crisis: een diagnose.
Namiddag
• Het nieuwe regelgevend kader: Bazel III, toezicht op systemische banken,
Belgische en Europese organisatie van het toezicht, en nog vele andere
aspecten.
• Toekomst van de financiële sector: hoe de nieuwe regels de banken
verplichten hun business modellen te herschrijven, zich te reorganiseren, en
een nieuw evenwicht te vinden tussen risico en winstgevendheid.
Praktische informatie
Datum: woensdag 19 juni van 9u00 tot 17u00, onthaal vanaf 08u00
Locatie: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, B 1040 Brussel
Studiepunten
Dit seminarie levert u ook punten geregelde bijscholing op: 6 punten bank.
BZB is erkend opleidingsverstrekker inzake regelmatige bijscholing voor zowel bank
(B 600 014) als verzekeringen (A 700 011)
Deelnameprijs
€ 95/pp voor leden.
U kan dit bedrag overschrijven op rekeningnummer BE24 8289 9854 3738, met
vermelding van ‘seminarie 19 juni’, uw naam en uw BZB-lidnummer. Zodra wij uw
betaling ontvangen hebben, sturen wij u een factuur voor voldaan.

Inschrijven door inschrijvingsstrook te
mailen naar annelien@bzb.be
of faxen op 055 20 61 09.

Waarheen met de banken
in het nieuw regelgevend kader
19 juni 2013 • 09u00

Naam Kantoor: ............................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 1: ......................................................................................................

Als u verhinderd bent, kunt u zich laten
vervangen door een collega. U kan uw
inschrijving annuleren tot één week voor
het seminarie. Na deze datum wordt
het volledige bedrag aangerekend.
Annuleringen dienen schriftelijk te
gebeuren via post, fax of e-mail. Bij
gebrek aan een schriftelijke annulering is
het volledige bedrag van de inschrijving
verschuldigd.

Naam en voornaam deelnemer 2: ......................................................................................................
BZB-Lidnummer: ..........................................................................................................................................
Kantooradres: ...............................................................................................................................................
Telefoon: .................................................................. Fax: .............................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
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Stay Tuned in Fiscaliteit met Groep T
Tijdens 6 zaterdagochtenden, van april tot juni 2013
behandelen evenveel sprekers uit het werkveld actuele
fiscale topics.
Zowel de boekhoudkundige, de financiële,
de verzekeringstechnische, als de gecombineerde fiscale aspecten
komen hierbij aan bod.
PROGRAMMA

Telkens op zaterdag van 9u00 tot 12u30:
20 april

Fiscale verplichtingen bij (sport)verenigingen
Sylvia Thienpont, SBB

27 april

Uitgebreide aansprakelijkheid bestuurders (sport)vereniging
Luc Domin, AOIF-invordering

4 mei

Estate planning na nieuwe anti-misbruikbepalingen
Sabrina Van Roy, BNP Paribas Fortis

18 mei

Belasting niet inwoners met buitenlandse vaste inrichting
Gregory Henin, SBB

25 mei

Royalties, managementfees, roerende voorheffing over de grens
Kristine Delacourt, AB InBev

1 juni

EHRM en BUPO als laatste redmiddel bij fiscale repressie
Alain Joye, Liga Mensenrechten

INSCHRIJVEN

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan € 60 per sessie.
Inschrijven kan op de volgende website:
http://www.groept.be/www/volwassenenonderwijs_ace/graduaten/fiscale_
wetenschappen/stay-tuned/inschrijven/
LOCATIE

Groep T, Campus Vesalius, Andreas Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven.
MEER INFO

Contacteer Geert Wittemans, Programmacoördinator van het Graduaat Fiscale
Wetenschappen, via geert.wittemans@groept.be

©2012 Groep T - Internationale Hogeschool Leuven, Andreas Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven
T +32(0)16 30 10 30 F +32(0)16 30 10 40 info@group-t.com
BTW Groep T vzw BE 0419 169 365
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Seminarie

Nieuwe fiscale maatregelen van Di Rupo
Met dit seminarie willen we u een overzicht geven van de nieuwe fiscale maatregelen van
premier Elio Di Rupo.
Programma
Spreker: Maurice De Mey, Tax Director HR bij BNP Paribas Fortis.
Hij zal de volgende topics behandelen:
• Overzicht wetgeving
• Personenbelasting
-- Roerende inkomsten
-- Beroepsinkomsten – voordelen van alle aard
-- Diverse inkomsten
-- Aftrekbare bestedingen
-- Belastingverminderingen
• Vennootschapsbelasting
-- Meerwaarde op aandelen
-- Voordelen alle aard auto’s
-- Notionele interestaftrek
-- Interne pensioenprovisies
• Diverse rechten en taksen
• Bewijsmiddelen van de administratie – anti-misbruikbepaling
Praktische informatie
Datum: woensdag 17 april van 14u00 tot 17u30, onthaal vanaf 13u30.
Locatie: Huis van de bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde
Studiepunten
Dit seminarie levert u ook punten geregelde bijscholing op: 1,5 punten bank
BZB is erkend opleidingsverstrekker inzake regelmatige bijscholing voor zowel bank
(B 600 014) als verzekeringen (A 700 011)
Deelnameprijs
€ 55/pp voor leden.
U kan dit bedrag overschrijven op rekeningnummer BE24 8289 9854 3738, met vermelding van ‘seminarie 19 juni’, uw naam en uw BZB-lidnummer. Zodra wij uw betaling
ontvangen hebben, sturen wij u een factuur voor voldaan.

Nieuwe fiscale maatregelen van Di Rupo
Inschrijven door inschrijvingsstrook te
mailen naar annelien@bzb.be
of faxen op 055 20 61 09.

17 april 2013 • 14u00

Naam Kantoor: ............................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 1: ......................................................................................................

Als u verhinderd bent, kunt u zich laten
vervangen door een collega. U kan uw
inschrijving annuleren tot één week voor
het seminarie. Na deze datum wordt
het volledige bedrag aangerekend.
Annuleringen dienen schriftelijk te
gebeuren via post, fax of e-mail. Bij
gebrek aan een schriftelijke annulering is
het volledige bedrag van de inschrijving
verschuldigd.

Naam en voornaam deelnemer 2: ......................................................................................................
BZB-Lidnummer: ..........................................................................................................................................
Kantooradres: ...............................................................................................................................................
Telefoon: .................................................................. Fax: .............................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................

[ 20 ]



imaart 2013

Banken snoeien in kantorennet
p een persconferentie begin maart vestigde Febelfinvoorzitter Filip Dierckx de
aandacht op de beperkte
rendabiliteit van de Belgische banken.
De rendabiliteit van het eigen vermogen bedroeg in de eerste 9 maanden
van 2012 4,5 procent, terwijl die in de
eerste helft van het vorige decennium
steevast boven de 10 procent uitsteeg.
Dierckx wijt de druk op de rendabiliteit in de eerste plaats aan de gestegen
lasten. De totale netto-bijdragenlasten
voor de sector stijgen van 765 miljoen
euro in 2012 tot naar schatting 800
miljoen in 2013. Daarnaast stijgen ook
de operationele kosten - onder andere
door toenemende regelgeving - en is de
economische context niet gunstig.

O

"Als de rendabiliteit van de sector niet
hoog genoeg is, rijst een probleem",
zei Dierckx op de persconferentie. Met
een rendabiliteit van 4,5% kunnen de
banken een groei van de kredieten van
2% financieren. Dit is evenwel te weinig
volgens Dierckx om de economie te la-

ten groeien. Hij zei dat de rendabiliteit in
de toekomst weer richting 7 à 8 procent
moet. Niettemin engageert de bankensector zich om de economie te blijven
financieren. Febelfin wijst er wel op dat
het eigen vermogen van kmo's steeds
meer onder druk komt te staan.
Ook heeft deze beperkte rendabiliteit
gevolgen voor de tewerkstelling in de
sector. Banken willen kosten besparen
en passen hun organisatiemodel aan.
De ene bank na de andere liet in de pers
weten jobs te schrappen. Terwijl het duidelijk is dat ook het aantal zelfstandige
agentschappen drastisch wordt teruggeschroefd, wordt daar nauwelijks of
niet over gesproken. Nochtans is de impact daar zeer zwaar. Vaak zien we dat
de bank niet wil overgaan tot echte opzeggingen – in dat geval moet immers
een uitwinningsvergoeding worden betaald - maar de agenten stimuleert om
samen te gaan of om hun portefeuille
over te dragen. Dat scheelt een stuk in
de kosten voor de bank. Dat stimuleren
is vaak een eufemisme voor gedwongen fuseren of overlaten en overnemen.

Immers door commissiewijzigingen en
strategieaanpassingen is de rendabiliteit van heel wat agenten zwaar aangetast zodat ze zelf op zoek moeten naar
overlevingsstrategieën: ofwel effectief
fuseren, ofwel noodgedwongen de portefeuille overlaten aan een concurrent.
Vandaag tellen we 10% zelfstandige
bankagenten minder ten opzichte van
eind 2011. Wetende dat verschillende
kredietinstellingen hebben aangekondigd dat het aantal kantoren drastisch
naar omlaag moet, verwachten we dat
deze trend zich zal doorzetten in 2013
en 2014.
Achter deze cijfers gaat heel wat verborgen leed schuil. Vandaar dat BZB
aandringt bij de bankensector om haar
agenten correct te behandelen, ook
wanneer de bank de samenwerking wil
beëindigen. Uithongeringsscenario’s zijn
misschien wel kostenbesparend voor
de bank, maar ze zijn onwaardig in een
sector die al een imagoprobleem heeft.

BZB op het CIFA Forum
Van 24 tot 26 april vindt de elfde editie van CIFA Congres plaats in Monaco. Gedurende drie dagen wordt
gezocht naar een antwoord op de vraag of het financiële systeem hervormd kan worden.

SAVE THE DATE

Als trouwe partner van CIFA neemt BZB elk jaar met
een ruime delegatie deel aan het congres. Dit is dit jaar
niet anders. Bovendien draagt BZB actief haar steentje
bij. Op de laatste dag van het congres geeft ze een
workshop over crowdfunding, online bankieren en de
toekomst van de financiële dienstverlening.

CAN THE WORLD FINANCIAL SYSTEM BE REFORMED?

Bent u er graag zelf bij? Dat kan! Bovendien ontvangt
u als BZB-lid 50% korting. Schrijf u nu in op www.
cifango.org/eventu.php?id=40. U kan er tevens het
programma downloaden.

With the exceptionnal participation of the
President of ECOSOC
UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

XIth INTERNATIONAL CIFA FORUM
From April 24th to 26th 2013
Sporting d’Hiver, Monaco

To download
downloadthe
theprogram
programand
andregister,
register,please
pleaseclick
visitthe
the
website:
To
link
below:
www.cifango.org/eventu.php?id=40
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Het kon uw geval zijn

M

eneer X , verzekeringsmakelaar werd gevraagd door PNP
om zijn polissen te verplaatsen omdat zijn portefeuille
bij PNP te klein en niet rendabel zou
zijn. De makelaar aanvaardt de zaken
te verplaatsen op de vervaldag. De klant
ontvangt een opzegbrief van PNP in september.
De makelaar maakt voor de klant contracten op bij een andere maatschappij.
Deze contracten werden aan de klant
overgemaakt. Het is pas bij niet-betaling

van de premie en het versturen van een
rappelbrief dat de makelaar te weten
komt dat de klant rechtstreeks in januari
aan PNP de premie heeft betaald. Blijkbaar had PNP zelf nieuwe polissen opgemaakt. Als antwoord op een schrijven
van BZB waarbij BZB zich verwondert
over de werkwijze van een maatschappij
antwoordt PNP dat de twee contracten
door een andere verzekeringsmakelaar
zijn aangebracht. Navraag leert evenwel
dat PNP zelf een andere makelaar heeft
aangeduid.

Dit is uiteraard niet aanvaardbaar en al
zeker niet voor een onderneming die er
prat op gaat exclusief met makelaars te
werken. In geval de klant contact opneemt met PNP is het in zo'n situatie
aan PNP om de klant te verwijzen naar
zijn makelaar. De klant behoort immers
toe aan de makelaar.
Het doorverwijzen van klanten van door
PNP opgezegde klanten naar andere
verzekeringsmakelaars is onaanvaardbaar.

Nieuwe maatregelen inzake fraudebestrijding
goedgekeurd op ministerraad
e regering heeft vandaag
een ontwerp van nieuwe
maatregelen inzake fraudebestrijding goedgekeurd. De
maatregelen zijn afkomstig uit het actieplan 2012-2013 van het College voor de
strijd tegen fiscale en sociale fraude
en werden geconcretiseerd tijdens de
begrotingsopmaak in november 2012.
Bijna al deze maatregelen, die dit jaar
samen 220 miljoen euro extra moeten
opbrengen, zijn hierbij uitgevoerd. De
bestrijding van de grote fraude blijft de
focus voor deze regering.

D

Strijd tegen witwas
In het kader van de strijd tegen het
witwassen is er beslist dat ernstige fiscale fraude systematisch en sneller moet
worden gemeld aan de antiwitwascel
(CFI). Daarmee heeft de regering onze
preventieve witwaswetgeving op het
niveau gebracht van de nieuwe internationale normen van de Financiële
Actiegroep (FAG - GAFI). Door de wetswijziging zal de preventieve witwaswetgeving gelden voor alle ernstige fiscale
fraude, al dan niet georganiseerd. Op
die manier zal er meer ernstige fiscale

fraude in het vizier komen van de CFI
en stijgt de pakkans voor ernstige fiscale
fraudeurs. Zo zullen ook gevallen van
ernstige fraude, niet georganiseerd, bij
het parket geraken.
De sector van edele metalen kan volgens
de Financiële Actiegroep (FAG - GAFI) en
de antiwitwascel (CFI) nu te gemakkelijk
worden misbruikt om witwasverrichtingen of verrichtingen van financiering
van terrorisme uit te voeren, omdat
edele metalen door hun waarde op internationale markten tegenwoordig
aantrekkelijk zijn voor misdadigers en
witwassers. Deze verrichtingen kunnen
bovendien vrijwel anoniem worden uitgevoerd omdat de transacties grotendeels in cash gebeuren.
Er is dan ook groen licht voor het invoeren van een maatregel die het risico op
witwassen via de aankoop van edele
metalen met cash gelden beperkt. Een
handelaar mag voortaan geen edele
metalen meer aankopen met cash geld
wanneer deze een waarde hebben van
5.000 euro of meer.
Dit bedrag zal vanaf 1 januari 2014 tot
3.000 euro worden verlaagd. Er wordt
[ 22 ]

ook een identificatieverplichting ingevoerd voor alle personen die edele metalen aankopen en daarvoor meer dan
500 euro in cash betalen, waardoor het
risico op witwassen nog meer ingedijkt
wordt.
Invoering van een nieuw misdrijf
“ernstige fiscale fraude”
In de fiscale wetboeken wordt een
nieuw misdrijf ingeschreven, nl. ‘ernstige fiscale fraude’. Daarop zal een
celstraf van vijf jaar staan, terwijl de
maximale celstraf voor 'fiscale fraude'
nu slechts twee jaar is. Hiermee voert de
regering een belangrijke aanbeveling uit
van de parlementaireonderzoekscommissie naar de grote fiscale fraudedossiers.
Misbruik van vennootschappen
De regering heeft beslist dat vennootschappen die drie opeenvolgende jaren
geen jaarrekeningen neerleggen voortaan ambtshalve uit de Kruispuntbank
van ondernemingen worden geschrapt.
Zo wil de regering voorkomen dat 'slapende vennootschappen' nog gebruikt
worden om mee te frauderen.
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BKCP en BZB raken het niet eens over uitwinningsvergoeding

W

e hebben al een paar keer
geschreven over de overname van OBK door BKCP. BZB
heeft haar rol als vertegenwoordiger van de zelfstandige agenten
hier volop gespeeld. Er zijn agentenvergaderingen georganiseerd voor BZB-leden en de agenten ontvingen geregeld
informatie over de stand van zaken en
over hun rechten en plichten naar aanleiding van de overnames. Ook hebben
heel wat agenten individueel advies gekregen. Anderzijds heeft BZB zich ook
ten aanzien van BKCP heel constructief
opgesteld. Er werd regelmatig overleg
gepleegd, zowel formeel als informeel.
Het nieuwe contract, opmerkingen en
vragen over het commissiebarema werden besproken.

Van bij het begin was het duidelijk dat
BKCP met minder agenten of verkooppunten verder wilde gaan. Zowat de
helft van de zelfstandige OBK-agenten
heeft ondertussen een opzegbrief ontvangen. Tegen eind maart zal het merendeel van deze agenten zijn activiteiten
voor BKCP stopgezet hebben. BZB heeft
bij BKCP de belofte gekregen dat de
agenten die opgezegd zullen worden,
een correcte vergoeding zullen krijgen.
Nu blijkt dat de bank hen slechts een
uitwinningsvergoeding van zes maanden wil uitbetalen. Er werd hierover opnieuw overleg gepleegd. Eind november
zal de bank de portefeuille evalueren en
in december zullen de agenten de afrekening en het restant ontvangen. Als
de afvloei niet groter is dan degene die

verwacht kan worden, zal de volledige
vergoeding betaald worden. De bank
vindt dit correct. Zij wil niet betalen voor
klantenportefeuilles die grotendeels
overgezet worden naar andere financiële instellingen. Voor BZB is de wet en de
rechtspraak duidelijk en moet de agent
vergoed worden voor de klanten die hij
aangebracht heeft en is het aan de bank
om deze te behouden. De opzeggingsvergoeding en de zes maanden uitwinningsvergoeding zijn intussen gestort op
de rekening van de opgezegde agenten.
BZB heeft de leden geïnformeerd over
het overleg en staat hen bij met juridisch
advies om een correcte vergoeding te
bekomen.

Belasting op financiële transacties
r komt een belasting op financiële transacties (FFT)
in België, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Estland,
Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Slowakije en Slovenië. Op hun verzoek
heeft de Europese Commissie nu een
voorstel uitgewerkt voor een gemeenschappelijke aanpak inzake het innen
van deze belasting. De belasting zal geheven worden op alle financiële transacties waarbij een partij uit een of meer
van deze elf landen betrokken is. Het
minimumtarief is 0,01% voor derivaten
en 0,1% voor alle andere transacties,
waaronder de aankoop van aandelen
en obligaties. De deelnemende landen
mogen weliswaar ook hogere tarieven
hanteren.

E

Daarnaast worden ook waarborgen ingebouwd die moeten voorkomen dat
de financiële bedrijvigheid wordt verplaatst. Ook het "woonplaatsbeginsel"
blijft van toepassing. Dit betekent dat
de belasting verschuldigd wordt zodra
minstens één partij bij de transactie in
een deelnemende lidstaat gevestigd is,
ongeacht waar de transactie zelf plaatsvindt. Dit geldt zowel wanneer financiële instellingen die bij de transactie

betrokken zijn zelf in de FTT-zone gevestigd zijn, als wanneer de betrokken
instellingen optreden namens een partij
die in die jurisdictie gevestigd is.
Als verdere garantie tegen belastingontwijking is het voorstel van vandaag aangevuld met het beginsel van de plaats
van uitgifte. Dit betekent dat financiële
instrumenten die in de elf lidstaten uitgegeven zijn, aan de FTT onderworpen
zullen worden wanneer zij worden verhandeld, ook als de daarbij betrokken
partijen niet in de FTT-zone gevestigd
zijn. Voorts bevat de tekst nu ook uitdrukkelijke anti-misbruikbepalingen.
De FTT heeft drie basisdoelstellingen. In
eerste instantie zal de belasting de eengemaakte markt versterken doordat ze
het aantal uiteenlopende nationale benaderingen om financiële transacties te
belasten, zal beperken. Ten tweede zal
de FTT ervoor zorgen dat de financiële
sector een billijke en belangrijke bijdrage levert aan de overheidsinkomsten.
Ten slotte zal ze regelgevingsmaatregelen flankeren die de financiële sector
ertoe moeten aanzetten om zich bezig
te houden met meer verantwoorde activiteiten, die gericht zijn op de reële
economie. Als iemand bijvoorbeeld voor
een langere termijn investeert in een
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financieel product, zal hij zo goed als
geen hinder ondervinden van de belasting. Als iemand daarentegen speculeert
en veel transacties verricht, zal de belasting natuurlijk zwaarder doorwegen.
Om de reële economie te beschermen
geldt de zogenaamde “Robin Hood
Tax” niet voor alledaagse financiële activiteiten van particulieren en bedrijven
zoals verzekeringen, hypotheken, aankopen met creditcards of leningen door
bedrijven.
De heffing van de belasting zal naar
verwachting 30 tot 35 miljard euro per
jaar opleveren. Een deel daarvan zou
naar de begroting van de EU kunnen
gaan. In dat geval wordt de bijdrage
aan de EU van het land in kwestie met
eenzelfde bedrag verlaagd. De rest van
de opbrengst gaat naar de nationale
schatkisten en kan gebruikt worden
zoals andere belastingen, bijvoorbeeld
voor investeringen of het terugdringen
van de overheidsschuld. De lidstaten zijn
het voorstel van de Commissie momenteel aan het bespreken, maar alleen de
lidstaten die aan de nauwere samenwerking deelnemen kunnen hun stem
uitbrengen en moeten het voorstel unaniem goedkeuren. Ook het Europees
Parlement zal geraadpleegd worden.

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,

