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Edito
pas te laten ingaan vanaf 1 januari 2016.
Dit biedt de tijd om deze grondig te bestuderen.
Verder blijven we ons uiterste best doen
om u zoveel mogelijk te begeleiden bij de
opvolging van Twin Peaks II, bijvoorbeeld
door u een aantal hulpmiddelen ter beschikking te stellen en u onder meer via
deze Nieuwsbrief op de hoogte te houden
van de nieuwste ontwikkelingen.

Albert Verlinden, Voorzitter BZB

De laatste maanden heeft BZB zich bijzonder actief ingezet voor uw belangen.
Zo zaten we samen met het kabinet van
de minister van financiën met betrekking
tot de beslissing van de administratie
inzake btw-plicht voor bestuurders-vennootschappen. We zijn dan ook blij dat de
minister heeft besloten om de maatregel

De voorbije maanden hebben we veelvuldig overleg gepleegd met de FSMA en de
sector over de uitvoering van deze AssurMiFID-regels. Ook zaten we samen met het
kabinet van minister Peeters en dat van minister Van Overtveldt. Een overleg met het
kabinet van minister Borsus staat heel binnenkort gepland. We dringen aan op een
vlugge evaluatie van de wetgeving met
de bedoeling om de regels inzake BOAR
te milderen. Daarnaast hebben we ook andere eisen uit ons politiek memorandum
toegelicht.

Ook heb ik als nieuwe BZB-voorzitter de
voorbije weken een kennismakingsgesprek gehad met tal van banken en verzekeringsmaatschappijen. Deze zijn bijzonder nuttig gebleken. Enerzijds gaf dit BZB
de kans om haar werking en haar visie voor
te stellen. Anderzijds was dit het ideale
moment om te vernemen welke visie en
strategie deze kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen hebben ten aanzien van hun zelfstandige distributienet.
Tot slot wens ik nog iedereen te bedanken
die erbij was op het BZB-congres. Een speciaal woord van dank richt ik graag aan de
sprekers en de vele sponsors zonder wiens
steun dit niet mogelijk was geweest. We
kijken terug op een bijzonder geslaagde
dag en zien u graag volgend jaar terug!



BZB-nieuws
BZB verwelkomt Stefanie

Volg BZB op LinkedIn

Sinds 12 november is Stefanie De Milde aan de slag als nieuwe
administratief-boekhoudkundig assistent op het BZB-secretariaat.

BZB nodigt u van harte uit om haar bedrijfspagina te volgen op LinkedIn. Zo blijft
u op de hoogte van onze activiteiten en de
nieuwe ontwikkelingen in de sector.

Zij helpt u graag als eerste verder wanneer u BZB telefonisch contacteert en staat u bij met allerlei vragen inzake facturatie en ledenvoordelen.

Volg ons op

BZB wenst u prettige eindejaarsfeesten
en een ondernemend 2015 !
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BZB verdedigt uw belangen
VEELVULDIG OVERLEG MET SECTOR EN REACTIE OP DIVERSE CONSULTATIES

In deze tijden waarin u als tussenpersoon op de proef gesteld wordt,
neemt BZB het voor u op en geeft u
een stem in diverse dossiers. We hebben de voorbije maanden zowel op
nationaal als Europees niveau gelobbyd, overleg gepleegd met verschillende kabinetten, de FSMA, banken
en verzekeraarsmaatschappijen en
ons standpunt gegeven met betrekking tot verschillende raadplegingen.

ter beschikking moet stellen. Daar hebben
we recent nog een model aan toegevoegd:
een model waarmee u aan de verplichte
transparantie van commissielonen kan
voldoen. Het geeft uw klant een duidelijk
overzicht van de diverse vergoedingen die
u ontvangt. Dat is wat de wet van u verlangt. Maar BZB gaat nog een stapje verder
en heeft in het document ook een overzicht opgenomen van de diverse taksen en
bijdragen. Hoewel dit zeker niet verplicht
is, informeert het de klant over welk deel
van de premie naar de overheid gaat.

Twin Peaks II

Oproep tot vermindering van
administratieve verplichtingen
Stilaan wordt duidelijk dat Twin Peaks II de
tussenpersoon met een enorme papierberg opzadelt, waardoor hij de tijd voor
zijn waardevol advies aan de klant noodgedwongen moet inruilen voor administratieve verplichtingen. BZB trekt hier aan
de alarmbel en heeft haar bezorgdheid tijdens een overleg niet alleen overgemaakt
aan de FSMA, maar ook aan de kabinetten
van minister Peeters, bevoegd voor Economie en Consumenten en minister Van
Overtveldt, bevoegd voor financiën. Ook
tijdens het overleg met minister Borsus,
bevoegd voor Middenstand, Kmo’s en Zelfstandigen, kaarten we dit aan.

Acht maanden na haar invoering blijft Twin
Peaks II de gemoederen beroeren en is het
nog raden naar hoe de regels concreet in
de praktijk moeten worden omgezet. De
FAQ die de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zal opstellen en
een antwoord moet bieden op de meest
gestelde vragen rond AssurMiFID was er
op het moment van dit schrijven nog niet.
Hetzelfde geldt voor het reglement rond
de kosten en lasten die de toezichthouder ook zou opstellen. Vooralsnog wordt
ook niet rechtstreeks geantwoord op tal
van vragen. Gelukkig kunnen BZB-leden
intussen met hun vragen terecht bij BZB.
We behandelen niet alleen uw vragen, we
reiken u in afwachting van meer duidelijkheid ook enkele hulpmiddelen aan om de
wet alvast na te leven.

Model taksen, bijdragen
en vergoedingen
Bent u lid van BZB? Dan kan u al enige tijd
de door BZB aangevulde bemiddelingsfiches downloaden in het ledengedeelte
van onze website. Idem dito voor enkele
modeldocumenten zoals een model van
belangenconflictenbeleid dat u conform
de AssurMiFID-wetgeving aan uw klanten

BZB is alvast tevreden dat in de beleidsverklaring van minister Peeters een opening
wordt gemaakt naar de verzekeringstussenpersonen met betrekking tot de informatieverplichtingen. Hij verklaart het volgende: "Samen met de beroepsverenigingen
gaan we na in welke mate de verplichtingen
ten aanzien van de verzekeringstussenpersonen voor de informatie die ze aan hun
cliënten moeten verstrekken, proportioneler
kunnen worden ingevuld. Het statuut en de
erkenningsvereisten van de verzekeringstussenpersonen verfijnen we op basis van de
Europese verzekeringsbemiddelingsrichtlijn
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die momenteel op Europees niveau onderhandeld wordt."
BZB gaat graag in op deze uitnodiging om
dit samen met de andere beroepsverenigingen met de minister te bespreken. Op
en na het BZB-congres werd duidelijk dat
de verplichtingen uit de nieuwe wetgeving vooral wat de BOAR-verzekeringen
betreft niet in verhouding staan tot het
doel: een betere bescherming van de
klant. De oproep om hier iets aan te doen
werd initieel in De Tijd overgenomen –
weliswaar met een zeer ongelukkige titel
(zie pg. 6) - , waarna dit in diverse andere
media opgepikt werd.

Problematiek van verbonden agenten
Twin Peaks II brengt ook een andere problematiek aan het licht, die van de verbonden agent. Wat is er precies aan de hand?
Het KB tot wijziging van de wet van 27
maart 1995 voert in de wet een nieuwe definitie van “verbonden verzekeringsagent"
in. Een verbonden verzekeringsagent mag
ofwel enkel werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling uitvoeren in naam en
voor rekening van één verzekeringsonderneming ofwel van verschillende verzekeringsondernemingen op voorwaarde dat
de verzekeringsovereenkomsten van die
ondernemingen niet als onderling concurrerend kunnen worden beschouwd.
Op zich vormt dit geen probleem, ware
het niet dat in de praktijk de overgrote
meerderheid van de verzekeringsagenten
die een exclusiviteitsverplichting hebben
met hun verzekeringsmaatschappij door
hun maatschappij omwille van diverse
redenen toch zijn toegelaten om voor bepaalde polissen of bepaalde waarborgen
te bemiddelen voor derde maatschappijen. Hier niet langer gebruik van maken
is nadelig voor hun zaak, aangezien zij hun
klanten dan niet langer dezelfde dienst-
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verlening kunnen bieden. Kortom, deze
agenten kunnen dus niet als verbonden
agent ingeschreven worden, waardoor zij
niet onder de aansprakelijkheid van hun
maatschappij vallen.
BZB heeft met de FSMA rond de tafel gezeten over deze problematiek. NVA-volksvertegenwoordiger Johan Klaps was tot voor
kort zelf bank- en verzekeringsagent en
heeft vanuit die achtergrond ten volle begrip voor deze problematiek. Meer zelfs, hij
heeft erover een parlementaire vraag ingediend (zie hiernaast). Wij kijken uit naar het
antwoord van de minister.

BZB bekomt uitstel
btw-plicht managementvennootschappen
De btw-administratie heeft eind november beslist dat rechtspersonen die optreden als bestuurders, zaakvoerders en
vereffenaars van vennootschappen aan
btw zullen onderworpen worden en zich
als btw-plichtige moeten registreren. Tot
nu hadden ze de keuze om zich niet voor
btw-doeleinden te registreren voor die
activiteiten die ze in de hoedanigheid van
bestuurder uitoefenden.
Nogal wat zelfstandige financiële tussenpersonen werken met managementvennootschappen. De impact is voor hen
enorm. Zij zullen in het vervolg 21% btw
moeten aanrekenen op al hun vergoedingen als bestuurder, zaakvoerder, etc. terwijl
hun “cliënt”, namelijk de vennootschap
waarbinnen ze dit mandaat uitoefenen in
de regel geen recht heeft op btw-aftrek.
BZB heeft in een overleg met het kabinet
van financiën en met de btw-administratie
om uitstel gevraagd van deze maatregel.
Initieel was immers 1 januari 2015 voorzien. We zijn heel tevreden dat men is ingegaan op dit verzoek en dat uitstel werd
verleend tot 1 januari 2016. Dit geeft ons
de kans om dit grondig te bestuderen.

BZB heeft tijdens een overleg met NVA-volksvertegenwoordiger
Johan Klaps de problematiek van de verbonden agent
aangekaart. Deze vond het belangrijk genoeg
om er een parlementaire vraag over te stellen.
Deze vindt u hierna.
Het KB tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 voert in de wet de nieuwe definitie
van "verbonden verzekeringsagent" in. Het gaat om de verzekeringsagent die, uit
hoofde van een of meer overeenkomsten of volmachten, slechts werkzaamheden
van verzekeringsbemiddeling mag uitoefenen in naam en voor rekening van:
-- hetzij één enkele verzekeringsonderneming;
-- hetzij verschillende verzekeringsondernemingen, op voorwaarde dat de verzekeringsovereenkomsten van die ondernemingen niet als onderling concurrerend kunnen worden beschouwd; en onder de volledige verantwoordelijkheid
van die onderneming(en) handelt voor de verzekeringsovereenkomsten die
haar (hen) respectievelijk aanbelangen.
Nu blijkt deze bepaling in de praktijk aanleiding te geven tot heel wat
vragen en onzekerheid. Immers blijkt dat de overgrote meerderheid van
de verzekeringsagenten die een exclusiviteitsverplichting hebben met hun
verzekeringsmaatschappij toch door hun maatschappij zijn toegelaten om
voor bepaalde polissen of bepaalde waarborgen te bemiddelen voor derde
maatschappijen.
Dit kan het geval zijn omwille van diverse redenen:
-- Ofwel omdat de maatschappij zelf bepaalde waarborgen of polissen niet
aanbiedt en de agent toestaat om via een makelaar, die 100% dochter van de
groep is, deze polissen of waarborgen aan te bieden.
-- Ofwel omdat een makelaarsportefeuille werd overgenomen door de exclusieve
verzekeringsagent met toestemming van de maatschappij
-- Ofwel omdat de agent in zijn agentschapscontract met de bank contractueel
wordt opgelegd om exclusief productie te doen met een maatschappij
waarmee de bank een overeenkomst heeft gesloten. Indien de bank hier op
een bepaald moment kiest voor een andere maatschappij mogen de polissen
met de vroegere maatschappij nog verder beheerd worden.
Voorheen vormde dit helemaal geen probleem omdat het statuut van verbonden
verzekeringsagent niet bestond. Dergelijke contracten en situaties waren dus
volledig wettelijk en stelden geen enkel probleem.
Nu, gezien een nieuw statuut van verbonden agent werd ingevoerd zonder
eerst de markt te onderzoeken wat dit punt betreft, betekent dit dat de praktijk
niet zomaar past in het nieuwe reglementaire kader. Terwijl het duidelijk is dat
heel wat maatschappijen werken met exclusieve agenten en daar ook de
verantwoordelijkheid voor nemen, zouden deze agenten niet als verbonden
agenten kunnen ingeschreven worden terwijl de wetgever weldegelijk net
deze groepen voor ogen had. Om die reden had ik graag antwoorden gehad op
volgende vragen:
-- Bent u op de hoogte van de discrepantie tussen het wettelijk kader en de
werkelijke gang van zaken in de bank- en verzekeringssector?
-- Heeft u reeds contact gehad met de beroepsverenigingen van deze sector
betreffende deze problematiek?
-- Wat gaat u concreet doen om de vastgestelde kloof tussen de wet en de realiteit
te dichten?
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Opheffing uitsluiting
bank- en verzekeringsagent
van precontractuele
informatieverplichting
Begin 2014 werd de wet precontractuele
informatieverplichting bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten gewijzigd.
Voortaan kunnen ook handelsagenten
een beroep doen op deze wet. De banken verzekeringstussenpersonen werden
evenwel van deze bescherming uitgesloten.
BZB heeft bij het overleg met het kabinet
van minister Peeters nogmaals gevraagd
om deze wet aan te passen en de uitsluiting van de bank- en verzekeringsagent uit
het toepassingsgebied van de wet precontractuele informatieplicht bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten op te
heffen. Zoals u weet, heeft BZB een beroep
tot vernietiging van deze uitsluiting ingediend bij het Grondwettelijk Hof.

Europees lobbywerk
Aangezien zeker in de financiële sector
heel wat regelgeving haar oorsprong vindt
in Europese richtlijnen, grijpt BZB zoveel
mogelijk ook de gelegenheid aan om op
dat niveau haar input te geven. Zo heeft
BZB haar standpunt gegeven op een aantal consultaties vanuit Europa.
Eerst en vooral hebben we onze input gegeven bij een consultatie van EIOPA, de Europese toezichthouder van verzekeringen
en pensioenen, over belangenconflicten
bij de distributie van verpakte producten
met inbegrip van verzekerde beleggingsproducten. We hebben daar vooral gepleit
voor aangepaste regels voor de tussenpersonen en bevestigd dat een systeem op
basis van commissies in België geen problemen oplevert. We hebben erop gewezen dat een verbod op commissies tot een
decimering van het aantal verzekeringstussenpersonen zou leiden, aangezien de

Belgische consument niet bereid is om
voor advies te betalen.
Verder heeft BZB ook gereageerd op een
consultatie rond de Europese richtlijn met
betrekking tot de handelsagentuurovereenkomst. BZB heeft van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de probleempunten
voor de bank-, verzekerings- en beursagenten in de Belgische wet op de handelsagentuur of in de toepassing ervan
aan te kaarten. Het gaat dan voornamelijk
over de commissiebepaling, het paritair
overlegorgaan en de uitwinningsvergoeding.
Beide reacties vindt u terug op het ledengedeelte van onze website onder de rubriek “consultaties”.

Samen staan we sterk(er)
Bent u nog geen lid van BZB?
Dan nodigen wij u van harte uit om solidair te zijn met uw collega’s die wel lid zijn van BZB en vandaag nog aan te sluiten.
Hoe meer tussenpersonen BZB vertegenwoordigt, hoe meer gewicht wij in de schaal kunnen leggen
en hoe beter wij uw belangen en die van al uw collega’s kunnen verdedigen.

Samen staan we sterk(er) !
Een overzicht van de ledenvoordelen vindt u op pagina 27 en 28.
Lid worden doet u door ons het aansluitingsformulier op de achterzijde van deze Nieuwsbrief ingevuld te bezorgen via
info@bzb.be of per fax: 055 20 61 09.
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BZB vergroot haar representativiteit in de sector
De toegenomen regulering van het beroep en de nood aan algemene belangenverdediging van de verzekeringsagent
heeft VZC ertoe aangezet om zich onder
de koepel van BZB te scharen. VZC is de
officiële belangenvereniging van de DVVagenten en verdedigt de belangen van
haar leden al sinds 1988. BZB en VZC zullen hun krachten voortaan bundelen in
diverse dossiers, waaronder Twin Peaks II,
en zo meer hun stempel kunnen drukken
op de beleidsvorming. Een interview met
Rudi Langens, voorzitter van VZC, en Jan
Van Hoof, Penningmeester.
■■ Hoe is VZC ontstaan?
Jan: “VZC is opgericht in 1988 naar aanleiding van een conflict met de toenmalige
principaal. Die wilde destijds een eenzijdige commissieverlaging opleggen. Vanuit

die conflictsituatie is een soort van vriendenkring ontstaan, die vrij snel omgezet
werd in een vzw.”
■■ Waarom hebben jullie nu de stap
gezet om collectief bij BZB aan te
sluiten?
Rudi: “De recente AssurMiFID-regelgeving
heeft heel wat druk gelegd op de schouders van de zelfstandige verzekerings-

agent. We zochten steun om te lobbyen
en die hebben we gevonden in BZB. BZB
heeft de contacten en ervaring met lobbywerk in dergelijke dossiers. Bovendien
groepeert BZB ook andere verenigingen
die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Door de collectieve aansluiting bij BZB
wensen we met één sterke stem naar buiten te komen. We bundelen onze krachten
en zien het als een win-winsituatie”.

Van links naar rechts : Marc Vael, penningmeester BZB; Albert Verlinden, Voorzitter BZB,
Rudi Langens, voorzitter VZC en Jan Van Hoof, penningmeester VZC.

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

| www.fintro.be |
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.
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Onderhandelingen PC 341 gestart
Er is een nieuw paritair comité (PC) voor
werknemers van zelfstandige tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten op
komst, waarin BZB vertegenwoordigd
is als werkgeversorganisatie. Dit paritair
comité werd PC 341 gedoopt. Mogelijks
werd u hierover reeds aangeschreven door
uw sociaal secretariaat. Momenteel zijn
de onderhandelingen met de vakbonden
over de barema’s en de collectieve arbeidsovereenkomsten volop aan de gang. Ook

heeft BZB een sociale overlegcommissie
opgericht om alle voorstellen in detail te
bespreken. Tot er officiële akkoorden worden gesloten zijn de voorwaarden van
PC 218 van toepassing.
Dit paritair comité is een belangrijk initiatief van BZB om ervoor te zorgen dat de
sector zijn eigen cao’s kan maken die gericht zijn op de specifieke noden van de
sector.

Wenst u op de hoogte te blijven van
de ontwikkelingen in dit dossier? Als
BZB-lid zal u geregeld per mail geïnformeerd worden, waarbij u ook de kans
zal krijgen om uw eventuele opmerkingen door te geven. Bent u nog geen lid?
Dan is het nu de uitgelezen kans om
zich bij BZB aan te sluiten. Lid worden
doet u door ons het aansluitingsformulier op de achterzijde van deze Nieuwsbrief ingevuld terug te bezorgen.

BZB en FVF leggen discussie
over Twin Peaks II tools bij
BZB en FVF pleegden overleg over de discussie die was ontstaan over de modeldocumenten die werden ontwikkeld voor de
leden met betrekking tot Twin Peaks II. Het
betrof een discussie over de modellen die

BZB had laten ontwikkelen door externen
en waarvan enkele documenten geïnspireerd waren op het model van FVF. BZB
heeft deze modeldocumenten intussen
aangepast.

Beide verenigingen legden naar aanleiding
hiervan de discussie bij. Naar de toekomst
toe zal gekeken worden of een eventuele
samenwerking in bepaalde domeinen mogelijk is.

Van distributiemodel
naar een succesvol servicemodel
UITGEBREID VERSLAG VAN HET BZB-CONGRES
Was u er niet bij op 7 november? Niet getreurd.
Hieronder kan u het verslag dat hierover in De Verzekeringswereld verschenen is, integraal lezen.
Meer dan een half jaar onderweg
en Twin Peaks blijft voor
verwarring zorgen
Jean-Paul Servais en Els De Keyser van
de toezichthouder FSMA kwamen uitleg
geven op het elfde BZB-congres. Het bleek
allesbehalve een casual friday die zevende
november, maar serious business. 2014
was dan ook een bewogen jaar. Twin Peaks
bezorgde menigeen slapeloze nachten.
En de klim naar de top is nog steeds niet
afgerond.

Zo'n 850 makelaars en bankagenten verwelkomende de Beroepsvereniging van
Zelfstandige Bank- en Verzekeringsbemiddelaars op haar elfde congres in het Kinepolis Business Center in Antwerpen.
Twee bioscoopzalen waren er nodig om
iedereen een zitje te geven. De aanwezigen werden getrakteerd op pittige en
uitdagende presentaties van Ivan Van de
Cloot, hoofdeconoom van het Itinera instituut, Vlerick-marketingprof Gino van Ossel, Pieter Oversteyns, Managing Director

10

Financial Services Insurance bij Accenture
en motivatiecoach Roel Van de Wiele.
Geen Lara Flynn Boyle of David Lynch in de
bioscoop, wel Jean-Paul Servais. De voorzitter van de FSMA kwam rechtstreeks van
een Parijse ESMA-vergadering (European
Securities and Markets Authority) met 28
andere Europese financiële controle-instanties naar Antwerpen gesneld om Twin
Peaks van ondertiteling te voorzien. Daar
was het vele aanwezigen ook om te doen.
Nog maar eens, kan je stellen. Inderdaad,
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Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA

alle tool kits en omzendbrieven ten spijt,
blijft er veel onduidelijk.
Servais maakte de financiële crisis als topman van de FSMA mee en stond nadien
aan de wieg van Twin Peaks. Hij begon
met het duidelijk maken van de filosofie.
"Het Leitmotiv van Twin Peaks is niet zomaar
een papierberg te organiseren, maar wel het
herstel van het vertrouwen van de klant in
de financiële dienstverlening," zo zei hij. Servais ontmijnde ook meteen een netelige
knoop door aan te geven niet van plan
te zijn de Nederlandse piste, de afschaffing van de commissionering, in België te
implementeren. “De bedoeling is zeker niet
om voor onafhankelijke makelaars en nietverbonden agenten alle vormen van commissionering te schrappen. Die angst is ongegrond”, zo zei hij.
Servais ging in op de drie distributiepijlers
van financiële producten. De vergoedingsregeling is verschillend per distributiepijler. Bij geïntegreerde bankverzekeraars
en hun verbonden agenten verwacht de
klant bij de aankoop van een financieel
product – “een Sicav of een tak 23-product
dat eigenlijk op hetzelfde chassis is gebouwd
als een Sicav”, zo zei Servais – niet noodzakelijk een onafhankelijk advies. De agent
ontvangt een loon. Er is geen commissie.
De regels om belangenconflicten te vermijden worden toegepast. In de tweede
distributiepijler, de vermogensbeheerders

en onafhankelijke beleggingsadviseurs,
moet er een redelijke vergoeding zijn.
Maar die vergoeding heeft betrekking op
de advisering en moet losgekoppeld zijn
van de aard van het product dat men aanbiedt om belangenvermenging te vermijden. De derde pijler zijn de onafhankelijke
makelaars en de niet verbonden agenten.
Hier zijn inducements nog steeds toegelaten. Maar deze moeten gelinkt zijn een aan
verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook hier mogen natuurlijk geen
belangenconflicten ontstaan.
“Er bestaan twee scholen in Europa. Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk willen een absoluut verbod op commissielonen.
In andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, met zijn vele spaarkassen en een laag
premie-incasso per klant, zou zo’n systeem
een goed advies onrendabel maken. Het zou
de Duitse spaarkassen dwingen om naar een
systeem te gaan van execution only of verkoop via platformen. En dat is niet de bedoeling. De markt is dan wel globaal, maar de
klant is niet-globaal.” Het hele systeem van
vergoedingen moet dus rekening houden
met het klantengedrag en de typologie
van de afzonderlijke markten. De bedoeling is om een Europees compromis te
sluiten. En Servais is gevraagd om voor dat
compromis ‘a la Belge’ te zorgen.

Kopzorgen
Twin Peaks roept nog heel wat praktische
vragen op. Voorafgaand aan haar congres
had BZB een aantal van haar leden geïnterviewd. En het congrespubliek kreeg de
videomontage te zien.
Een van de prangende vragen had betrekking op de verkoop van een ‘Tak-23’product aan een klant met een defensief
beleggersprofiel. Is dat nog toegelaten?
En is de situatie anders in de banksector?
“Tak-23’-producten bestaan in defensieve en
agressieve soorten”, zei Els De Keyser van de
FSMA. “Wie de Wet leest, en die is moeilijk, zal
tevergeefs zoeken naar een uitleg over wat
onder defensief en agressief beleggingsprofiel begrepen wordt. Daarom hebben we een
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Els De Keyser, Coördinator Toezicht op de
Dienst Tussenpersonen bij de FSMA

circulaire opgesteld. De tussenpersoon moet
vooral rekening houden met de kennis en
de ervaring van de klant, en met de financiële draagkracht en beleggingsdoelstellingen.
Indien de tussenpersoon uit eigen beweging
een product voorstelt en dus advies verleent,
moet dat voorgestelde product altijd overeenstemmen met het klantenprofiel. Het is
daarop dat een inspectie zal evalueren. Een
aantal banken zijn van mening dat er aan
hun loket geen advies verleend wordt en dat
de bijhorende regels dus niet van toepassing
zouden zijn. Dergelijke beweringen worden
getoetst aan de realiteit. Vaak blijkt dan dat
er wel degelijk sprake is van adviesverlening.
En als er advies verleend wordt, dient men
ook de adviesregels toe te passen.” Wat als de
klant zelf om een agressief product vraagt?
“Dan is enkel het passendheidsonderzoek
nodig en dien je de klant te waarschuwen en
specifiek te zeggen dat het product zijn kennis
en ervaring overstijgt,” zo zei De Keyser. “Maar
opgelet. In een face-to-face gesprek is er altijd een vermoeden van een advies. En zodra
er sprake is van advies moet je niet alleen de
geschiktheid toetsen, maar ook de financiële
draagkracht en de beleggingsdoelstellingen.”
De Keyser ging ook in op de vraag wat een
gebonden agent moet doen bij het overnemen van een onafhankelijke portefeuille. Dient de agent deze portefeuille dan ‘en
bloc’ te verplaatsen? “Zoiets kan niet, want
op elke polis moet de zorgplicht toegepast
worden”, antwoordde De Keyser. “Als je alles
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zomaar overzet om gebonden te kunnen blijven, schaad je de regels van de zorgplicht. Een
gebonden agent zal wellicht dus een deel van
de overgenomen onafhankelijke portefeuille
moeten afstoten, in het belang van de klant.”
De FSMA-mensen waren in de aanloop
ook geconfronteerd met een makelaar die
voor het aanbieden van een eenvoudige
brandverzekering nu enkele honderden
pagina’s papier print om aan alle informatie- en dossiervoorwaarden te kunnen voldoen. “Ik ben tegen die honderden pagina’s
papier en voor vereenvoudiging“, reageerde
Servais. “Heel veel van dat papier gaat op
aan de algemene polisvoorwaarden van de
verzekeraar. Als je me vraagt of de FSMA mee
kan helpen om die algemene voorwaarden te
reduceren, als scheidsrechter, dan heb ik daar
geen probleem mee. Hetzelfde geldt voor de
verkoop op afstand. Als Assuralia haar ruling
door ons wil laten checken, dan wil ik dat zo
snel mogelijk doen.”
In de sector vloeide de afgelopen maanden ook al heel wat spraakwater over de
uitbreiding van MiFID en de gelijke behandeling van banken en verzekeraars. In de
banksector zijn de MiFID-regels al sinds
1 november 2007 van kracht. “Dit jaar hebben de FSMA-inspecteurs bij controles 57
overtredingen tegen de regels vastgesteld. Bij
het vaststellen van een overtreding wordt de
top van de bank bij de FSMA uitgenodigd. Ik
maak me dus nog populairder”, zei Servais
tussendoor. Telkens wordt gevraagd een
herstelplan voor te leggen. Daar krijgt men
enkele maanden de tijd voor. “Ofschoon
men onze vaststellingen mag betwisten, is
dat tot nu toe nooit gebeurd. Het is gewoon
zo dat veel banken beseffen dat er een probleem is”, zei Servais. “De uitvoering van MiFID is niet altijd evident. En goede vorming is
belangrijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat
onze banken dankzij MiFID een belangrijk
competitief voordeel kunnen verwerven tegenover de andere Europese banken.”
"Wat het overzetten van MiFID-bepalingen
naar de verzekeringssector betreft, is het de
bedoeling dat de dialoog met de klant voor
een gelijkaardig product aan dezelfde parameters voldoet als deze die voor de banken

gelden," zo stelde Servais. Hij maakte komaf
met het gerucht dat MiFID zou gaan gelden voor alle verzekeringsproducten. “Nee,
de focus ligt op producten die vergelijkbaar
zijn met bancaire producten. We spreken
hier niet over een brandverzekering. Wel over
spaar- en beleggingsproducten. Een klant
die voor een ‘Tak 23’-product gaat, moet dezelfde informatie en behandeling krijgen als
iemand die voor een Sicav gaat.”

Producttoezicht
Een van de FSMA-taken is het producttoezicht. Doel is de niet-professionele consument te beschermen tegen dubieuze en
te complexe producten. “We zijn belast met
a-priori controle op alle producten. Maar we
mogen dat niet doen voor de verzekeringsproducten. Dat is een probleem. De mensen
begrijpen niet dat er een onderscheid is.” De
FSMA wil naar een eenvoudiger productaanbod. Voor de banksector is een moratorium ingesteld. “Het aantal gestructureerde
producten dat per trimester is uitgegeven, is
zo goed als onveranderd sinds de lancering
van het moratorium. Zes op de tien nieuwe
producten hebben slechts twee of minder
mechanismen om het rendement van het
product te bepalen. De doelstelling van het
moratorium is bereikt door een vereenvoudiging van de producten.”
Sinds 1 juli 2014 heeft de FSMA ook een
verbod ingesteld op de verkoop aan consumenten van financiële producten die
belegd zijn in non-mainstream of nietconventionele activa, omdat ze als erg risicovol, illiquide en te complex beschouwd
worden. Het gaat bijvoorbeeld om producten die afhangen van verhandelde levensverzekeringen, of met een virtuele munt
als onderliggende waarde. Ook producten
waarvan het rendement afhangt van een
intern fonds dat belegd is in kunst of bijvoorbeeld in wijn of whisky zijn verboden.
Alle financiële producten die in België gecommercialiseerd worden, krijgen vanaf
12 juni 2015 trouwens een gestandaardiseerd risicolabel mee. Dat label heeft veel
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weg van het energieprestatielabel van een
elektrisch toestel. Het is de bedoeling om
de risicograad van het product veel aanschouwelijker te maken voor de gewone
cliënt.

Gezonder bankstelsel
Het BZB-congres gaf ook plaats aan andere
inspirerende sprekers, die met hun kijk op
de financiële actualiteit de blik van het
publiek verruimden. Ivan Van de Cloot,
hoofdeconoom bij het Itinera-instituut,
beet de spits af. Van de Cloot heeft net
een boek uit waarin hij de oorzaken van de
bankencrisis en landencrises blootlegt. Hij
nam geen blad voor de mond.
“Men probeer ons aan te praten dat alles vanuit de VS is overgewaaid. Maar de realiteit is
dat vele landen hier een schuld hebben die
hoger is dan deze van de VS. We zaten op een
actieve vulkaan die is uitgebarsten. Maar we
zitten nog steeds op die vulkaan. We moeten
van die vulkaan af. Dat is echter een proces
van vele jaren,” zei Van de Cloot. Hij verwees
naar een voormalig eerste minister die ooit
heeft gezegd dat we geld zouden verdienen aan de crisis. “Vóór de crisis hadden we
in België uitzicht op een schuldgraad van
70% van het BBP. Vandaag zitten we boven
de 100% van het BBP. De crisis heeft de overheidsschuld met 100 miljard doen oplopen.
We zijn zo welvarend dat we die 100 miljard

Ivan Van de Cloot, Hoofdeconoom
van de denktank Itinera
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kunnen absorberen. Maar denk niet dat zoiets een tweede keer zal kunnen.”
“Een financieel stelsel heeft alleen zin als het
moreel gefundeerd is”, zo zei Van de Cloot.
“We moeten ons beschermen tegen de piramidebouwers. En die bevinden zich zowel in
de private als in de overheidssector. Vóór de
crisis waren er instellingen die vele malen hun
eigen vermogen belegd hadden in toxische
activa. En die activa zaten buiten balans. Zoiets is niet de fout van de VS. Dat is de fout van
de mensen hier.”
“Als we dus spreken over financiële geletterdheid, dan spreken we niet over de kennis
van een of ander product, maar wel over
een gevoeligheid voor financiële cascades.
Financiële geletterdheid gaat over een attitude. Een beurs is fundamenteel gezond als
de helft van de beleggers van oordeel is dat
ze ondergewaardeerd is en de andere helft
meent dat ze overgewaardeerd is. Als iedereen echter hetzelfde zegt, dan bevinden we
ons in een gevaarlijke omgeving. Indien een
bankdirecteur vertelt dat het niet erg is als het
rendement dat jaar 15% bedraagt en dat hij
de komende jaren 20% verwacht, dan moet
je weten dat je met een waanzinnige te maken hebt.”
"Om banken en bankiers voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen, moeten banken
failliet kunnen gaan, maar dan wel op een
gezonde manier," zei Van de Cloot. “Het kapitaal van een bank is de moraliteit van de
bank. Als een bank zelf verliezen kan incasseren dan zitten we in een moreel systeem.
Als ze dat niet kan en de belastingbetaler
nodig heeft dan is het systeem immoreel. Als
we zeggen dat banken too big to fail zijn en
aangeven dat de belastingbetaler wel zal tussenkomen bij een probleem, dan geven we de
banken een vrijgeleide, een blanco cheque.
Banken zijn geen gewone ondernemingen.
Als een gewone onderneming failliet gaat,
gaat ze failliet. Als nu een bank failliet gaat,
sleurt ze andere banken mee en zorgt ze voor
een systeemcrisis. Doorheen heel de financiële geschiedenis zijn banken failliet gegaan.
We kunnen dus niet garanderen dat zoiets
nooit meer zal gebeuren. Het omgekeerde be-

weren is absolute waanzin. De overheid moet
er net voor zorgen dat een bank wel failliet
kan gaan, maar dan zonder dat ze andere
banken meesleurt. Er moet een systeem komen waarbij het spaargeld op tijd bij andere
banken wordt geplaatst.”
Van de Cloot brak een lans voor een terugkeer naar het relatiegebaseerd bankieren.
“Als een bank goed werk levert, dan is het
een van de meest morele instellingen die er
bestaan. Welke andere organisatie gaat met
zijn klanten een relatie aan van 30 jaar. Banken doen dat, het gebeurt bij een hypothecair
krediet. Maar als je in een systeem terecht
komt waar alles in een gesloten doos zit,
waar je als klant geen kijk op hebt, dat kan
je nog moeilijk over relatiebankieren spreken.
Het is dus verkeerd om een bank te kiezen alleen op basis van rentetarieven of op basis
van commerciële voorwaarden. Je moet een
bank kiezen op basis van de houding die ze
in de markt neerzet. En er zijn pareltjes bij, net
als er rotte appels zijn.”
“Cruciaal is het besef dat de financiële crisis
niets te maken heeft met het gedrag van financiële tussenpersonen. De crisis heeft wel
alles vandoen met het falende bestuur van
de grootbanken, met toxische producten,
met het gedrag van enkelingen. In gezonde
landen zijn die enkelingen verwijderd. Vraag
is of dat ook bij ons is gebeurd. Men heeft te
vaak de neiging om dit alles onder de mat te
vegen, omdat men anders vreest een systemische instabiliteit te creëren. Maar een klant
die anders kiest en met zijn voeten stampt is
nodig om de boodschap goed te doen doordringen.”

Omni-channel
Gino Van Ossel is marketingprofessor aan
de Vlerick Business School en specialiseert
zich in retailmarketing. Tijdens het BZBcongres kwam hij vertellen hoe je internet goed kan inzetten in de relatie met je
klant. Uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer, zei Van Ossel. “Je moet de klant
centraal stellen. En welk scherm hij waar
gebruikt, dat maakt niet uit. De klant wil ge-
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Gino Van Ossel, Professor Retail Marketing
of Retail Management aan
Vlerick Management School

woon elk scherm kunnen gebruiken, waar en
wanneer hij dat wil.”
“Met internet kan je een koopproces ofwel
leuker ofwel gemakkelijker maken. Als het om
financiële diensten gaat, dan gaat het vooral
om het eenvoudiger maken van het koopproces, en niet leuker.”
In de retailhandel wordt al behoorlijk wat
via het internet verkocht, zo zei van Ossel. Angelsaksisch gekleurde landen lopen
voorop. En dit aankoopgedrag kannibaliseert niet op het winkelbezoek. De vraag
is of die wereld zich op bank- en verzekeringsproducten zal storten. “Eén op twee
mensen in België koopt online. Wat kopen ze
het meest? Geen reizen en geen hotelboekingen, maar wel schoenen en kleding. Zes procent van de ‘aankopen’ heeft te maken met
bankieren; zeven procent met reis- en annulatieverzekeringen. Auto- en brandverzekeringen worden nog niet online gekocht. Maar
het is ook zo dat je in België weinig verzekeringen online kan kopen. Het verhaal van de kip
en het ei dus. Als de Belg online verzekeringen
zou kunnen kopen, zou hij het wel doen, denk
ik,” zo zei Van Ossel.
De productvergelijkingssites waar de klant
de producten van commentaar voorziet,
zijn in volle opmars. Ook in ons land zijn
al sites actief waar je bijvoorbeeld een
voorstel voor een hypotheeklening met de
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wereld kan delen. Als klant op zoek kan je
doorheen die lijst met voorstellen scrollen,
ze inkijken, afdrukken, en meenemen naar
het volgende kredietgesprek.  “Het goede
nieuws is dat de meeste klanten dat nog niet
doorhebben. Het slechte nieuws is dat dit niet
zal blijven duren. In de toekomst kan je er beter vanuit gaan dat de klant die je kantoor
binnenstapt zich al goed geïnformeerd heeft
en veel weet over het product”, zei Van Ossel.
"Op de korte termijn is dat goed. Je stopt minder tijd in het gesprek en de klant die bij je binnenstapt zit ver in het koopproces. Mekaars
tijd verspillen door rond de pot te draaien kan
je dus beter niet doen. Waarom de klant dan

niet meteen vragen welke info hij al gevonden heeft op het internet? De klant vandaag
moet je niet meer verkopen, maar je moet
hem helpen om te kopen.”
"Anderzijds zal de klant zijn online verzekeringscontacten uitbreiden. Waar en wanneer,
valt buiten de controle van de makelaar of
agent. Er zal dus moeten geïnvesteerd worden in het naadloos laten overvloeien van
het kantoorgesprek en de onlineplatformen
om zo de klant voor je te winnen en helpen
om te kopen", stelde Van Ossel. “Als zelfstandige kantoorhouder mis je de schaal om dat
alleen te doen. Dus moet er samengewerkt
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worden, horizontaal onder mekaar, of verticaal met de steun van een verzekeraar. Als
onafhankelijke zou ik alvast gaan samenwerken met die partijen die me in onmi-channel
het beste op weg zetten.”
Over de congressessie met Pieter Oversteyns van Accenture, die sprak over manieren om het business model strategisch
te herdenken in de wereld van digitalisering, kostendruk en regelgeving, lees je
meer in een afzonderlijk artikel (zie p. 17 en
p. 32 in deze Nieuwsbrief ).
Hans Housen

DECEMBER 2014

15

“U werkt (nog)
niet met Insusoft?”

DECEMBER 2014

Hoogst uitzonderlijk bieden we een
gelimiteerd aantal kantoren*
DE LAATSTE LICENTIES INSUSOFT V6
VOLLEDIG GRATIS!

TIJDELIJKE
KE
UITZONDERLIJ
ACTIE!

U leest het goed. Geen aankoop-, setup of
opleidingskosten. Gratis!

BEL NU!

056 36 14 94

GRATI
INSUS S
OFT

!

Geen softwarehuis of pakket doet beter. Omdat ook Ú
recht hebt op de beste software.

Save the date! 24/02/2015, Vorst
Broker Event 2020, Strategisch project voor de makelaar van de toekomst!
Meer info? www.brokerevent.be
Enkele gastsprekers: AXA - BZB - Prof. Koen Schoors - Filip Serbruyns - Dirk Favere en vele anderen

Ofﬁciële lancering
Insusoft 2020

Broker
Support

*Aanbod tijdelijk geldig onder voorwaarden voor de eerste 100 niet - Insusoft kantoren
16
tot de ofﬁciële lancering van opvolger Insusoft 2020 op 24/02/2015.

CRM Business School
Masterclasses

CRM Group | Gentseweg 203, 8792 Waregem
T. 056 36 14 94 | info@crm.be | www.crm.be

DECEMBER 2014

Digitale tools en focus op klantensegmenten
De voorbije jaren werd het sectornieuws beheerst door negatieve
berichten over de toekomst van de
zelfstandige tussenpersoon. Hoewel
intussen al enige tijd duidelijk was
dat deze het niet gemakkelijk heeft in
een landschap dat razendsnel wijzigt,
bleven concrete richtlijnen uit. Naar
aanleiding van het BZB-congres ging
BZB op zoek naar een partner die een
positief verhaal kon brengen met een
aantal praktische tips voor de tussenpersoon om staande te blijven in deze
snel veranderende wereld. Die partner
vond BZB in Accenture. De consultant
deed op vraag van BZB onderzoek naar
de meerwaarde van de tussenpersoon
en formuleerde op basis van de bevindingen uit dit onderzoek een aantal
adviezen. Het volledige rapport leest
u op pagina 32 van deze Nieuwsbrief.
Wij stelden Steve Goossens, Senior Manager bij Accenture, alvast een aantal
vragen.

■■ Waarin ligt volgens het onderzoek
de huidige meerwaarde van de
tussenpersoon?
Het onderzoek toont dat – hoewel consumenten meer digitale en andere directe
kanalen gebruiken – er opportuniteiten
liggen voor de makelaars en agenten in
België om zich ook in een digitale wereld
op te werpen als het meest geprefereerde
kanaal voor eindklanten. Ondanks druk
uit verschillende richtingen blijft de Belg
kiezen voor de tussenpersoon voor het
afsluiten van een polis vandaag. Gesprekken en bevragingen tonen aan dat met
behulp van digitale technologie zowel de
tussenpersoon als de verzekeringsmaatschappijen een nieuwe win-winsituatie
kunnen creëren. Door verder te bouwen
op de vertrouwensband die een klant met
een makelaar/agent ervaart, het advies op
maat en de dienstverlening kan de tussenpersoon in de toekomst ook het verschil

richte keuzes te maken en zijn tijd slim te
benutten. Daar bestaan twee mogelijke
strategieën voor: Enerzijds raden wij aan
de beschikbare tijd te focussen op die
klantensegmenten waar advies op maat
gevaloriseerd wordt. Anderzijds doen verzekeringstussenpersonen er goed aan de
digitale evolutie en de mogelijkheden ervan te omarmen zodat tijd vrijgemaakt kan
worden voor waardetoevoegend advies.

Steve Goossens, Senior Manager bij Accenture

blijven maken voor de digitale klanten die
via alternatieve wegen willen geholpen
worden.

■■ Hoe ziet Accenture de rol van de
tussenpersoon in de toekomst
evolueren?
De druk op de tussenpersonen wordt
opgevoerd vanuit zowel de markt als de
veranderende regelgeving. Tegelijkertijd
staan makelaars en -agenten voor enkele
belangrijke uitdagingen: de gefragmenteerde markt, ontbrekende schaalbaarheid, nood aan specialisatie en de moeilijke toegang tot kapitaal. Desondanks
blijven ze hét dominante raakvlak tussen
verzekeringsprincipalen en eindconsumenten. Het recente onderzoek bevestigt nogmaals dat het merendeel van de
consumenten via een tussenpersoon wil
werken: de vertrouwensband en tevredenheid over het advies zijn hierbij doorslaggevend.
Maar omdat de makelaar/agent zijn tijd
over veel activiteiten moet verdelen, kan
de beschikbare tijd voor klantencontact
eronder lijden. Het persoonlijke contact is
echter cruciaal en de voornaamste reden
waarom klanten voor een tussenpersoon
kiezen. Hij heeft er dus belang bij om ge-
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Bovendien laten deze suggesties de tussenpersoon toe om extra inzichten te verwerven over hun klanten, naast een optimalisatie van hun tijd. Consumenten zijn
steeds meer bereid om informatie op digitale manier te delen, wat mogelijkheden
creëert om gemakkelijker dossiers te delen
met collega’s, patronen te herkennen of
sneller te reageren op vragen.

■■ Wat bedoelt Accenture precies met
de focus op klantensegmenten?
Als de bemiddelaar zich van andere (directe) kanalen onderscheidt door zijn advies
op maat, is het natuurlijk cruciaal dat hij
weet welk type klant welke aanpak vereist.
Door onderzoek van Accenture vinden we
op de Belgische markt vier loyaliteitsgroepen terug. Zij verschillen duidelijk in attitude tegenover hun verzekeringsbemiddelaar, qua merkentrouw en frequentie
van herevaluatie van hun huidige producten. De prijszoekers zijn de meest volatiele
consumenten. Zij richten zich op de hele
markt en evalueren vaak hun verzekeringsportefeuille. Een tweede groep consumenten die zich evenmin gebonden voelt aan
zijn merk zijn de inert trouwe klanten. In
tegenstelling tot de prijszoekers evalueren ze zo goed als geen alternatieven en
kijken ze amper rond. Voorwaardelijk trouwe klanten, een derde segment, hebben
een zekere band met hun primaire merk,
maar staan ook open voor nieuwe aanbiedingen. De laatste subgroep van klanten
bestaat uit emotioneel trouwe consumenten. Zij voelen zich sterk gebonden aan
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voor zichzelf vrij te maken, denk maar aan
self-service websites voor claim afhandeling. De makelaar/agent kan de efficiëntiewinst die zo dankzij de verzekeraar bekomen wordt, evalueren bij de toekenning
van polissen.

■■ Waar liggen opportuniteiten in de
markt voor de tussenpersonen en
verzekeraars?
Als makelaars en agenten vandaag geen
stappen zetten in de digitale wereld, zullen andere spelers hen morgen voor zijn.
Wie digitaal mee evolueert, ziet een winwinsituatie ontstaan voor de consument,
de tussenpersoon én de verzekeraar.

hun primaire merk en hebben hierdoor
weinig tot geen interesse in andere merken. Elk van deze groepen hebben andere
verwachtingen ten aanzien van de tussenpersoon en vergen een andere aanpak om
hun loyaliteit te verhogen.

■■ Digitalisering maakt tijd vrij voor
beter klantenadvies, maar vaak ontbreekt het tussenpersonen aan de
middelen om zelf digitale investeringen te doen. Hoe kunnen zij toch
mee op de kar springen?
Digitalisering wil niet noodzakelijk zeggen
dat er zware investeringen moeten gedaan
worden. Het gaat ook over het begrijpen
van hoe de relatie met de klant doorheen
de verzekeringswaardeketen kan geoptimaliseerd worden door gebruik te maken
van bestaande tools en software. Door de
opkomst van Apple, Amazon, Google en
andere digitale spelers zijn de verwachtingen van de klant namelijk veranderd.
De meeste klanten hebben nu toegang tot
het internet, hebben een smartphone en
zijn goed vertrouwd met bestaande tools
zoals prijsvergelijkingswebsites, Google,
Facebook, Linked-in, Dropbox, Wetransfer,
enz. Niets weerhoudt de makelaar/agent
ervan om bestaande tools - meestal zelfs
gratis - ook aan te wenden om te connec-

teren met de consument. Denk aan het
opvolgen van de klanten via Facebook om
evenementen in het leven te detecteren
zoals een trouw, aankoop van een huis,
een kind dat wordt geboren, enz. Prijsvergelijkingswebsites kunnen gebruikt worden om intakegesprekken te versnellen.
Tools als Dropbox en Wetransfer kunnen
aangewend worden om gegevens uit te
wisselen, enz.
Daarnaast kan de makelaar/agent de tools
van verzekeraars ook aanwenden om tijd

Strategy | Digital | Technology | Operations

Dit zijn alleszins geen eenvoudige vragen
maar een goede samenwerking tussen bemiddelaars en verzekeraars zal uiteindelijk
leiden tot een betere service voor de klant
waarbij consumenten doorheen de volledige waardeketen optimaal bediend worden door gebruik te maken van bestaande
troeven van iedere partij. Als bovendien
verzekeraars en bemiddelaars een volledig inzicht in de consument creëren zal de
juiste service op het juiste moment aan de
consument aangeboden kunnen worden.
De makelaar/agent zal zich door de tijdswinst meer kunnen toeleggen op persoonlijk advies en het creëren van meerwaarde voor de klant. Digitalisering zal
voor de verzekeraar leiden tot een effectievere verkoop en grotere binding van
de consument aan het merk. Dit is de winwinsituatie waar voortaan alle betrokken
partijen best naartoe werken.

Verzekeringsmarkt staat voor transformatie

Op het kruispunt
van verandering
1
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Maar dit vereist een vernieuwd en wederzijds vertrouwen waarin alle partijen de
verwachtingen opnieuw afstemmen. Waar
spelen we ieders sterktes uit? Hoe kunnen we data delen om samen tot betere
inzichten in de portefeuille te komen? Hoe
verzekeren we elkaar dat vertrouwen niet
beschaamd zal worden?

Lees het volledige rapport op p. 32
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Examenplicht voor starters in verzekeringen
Om de professionele kennis van de personen actief in de verzekeringssector te
verbeteren, werd een examenplicht voor
verzekeringen ingevoerd. Wie vandaag
wil starten als verzekeringstussenpersoon
moet zijn kennis van verzekeringen bewijzen door te slagen in een gecentraliseerd
examen. Starters zullen examens moeten
afleggen en slagen voor het examen van
elke verzekeringstak waarin ze actief willen
zijn.
De examenplicht geldt vanaf 1 januari
2015 voor alle nieuwe verzekeringsmakelaars, - agenten en –subagenten, de personen in contact met het publiek (PCP’s) en

verantwoordelijken voor distributie (VVD’s)
die niet vrijgesteld zijn op basis van hun
diploma. Ook commerciële medewerkers
van verzekeraars zijn voortaan verplicht
om te slagen in een examen.
De examenplicht heeft ook een impact
op de kennisvereiste van de AssurMiFIDgedragsregels zowel voor nieuwe als bestaande verzekeringstussenpersonen. Die
laatste moeten voor mei 2015 een attest
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat ze
voldoende kennis hebben van de gedragsregels Twin Peaks II. Hebt u dit nog
niet op zak? Dan dient u dus voor mei 2015
te slagen in een gecentraliseerd examen. U

kan wel nog een voorafgaande opleiding
volgen, maar deze is sinds de invoering
van het examen verzekeringen niet meer
verplicht.
Waar kan u de examens in verzekeringen
afleggen? Er zijn diverse examencentra,
waaronder onze externe opleidingspartner Febelfin Academy. Maar ook BZB heeft
een aanvraag ingediend om te kunnen
fungeren als examencentrum, waardoor u
in de toekomst normaliter bij het secretariaat van BZB terecht kan om de verplichte
examens in bank en verzekeringen af te
leggen. Meer info volgt.

Nieuwe regels financiële planning in voege
Sinds 1 november zijn de nieuwe regels inzake financiële planning van kracht. Geeft
u advies over financiële planning? Dan
dient u sindsdien een aantal gedragsregels
na te leven. Daarover hebben we u in de
vorige Nieuwsbrieven al uitgebreid geïnformeerd. Een ander gevolg van deze wet
is dat u als tussenpersoon geen verwijzing
naar financiële planning meer mag gebruiken in uw commerciële naam. Aangezien
BZB hier de laatste weken veel vragen over
heeft gekregen, zetten we de regels hieromtrent nog even op een rijtje.

Wet financiële planning 25 april 2015
Art. 7. § 1. Onverminderd paragraaf 2, mogen enkel de onafhankelijk ﬁnancieel
planners waaraan de FSMA conform deze wet een vergunning heeft verleend
en de gereglementeerde ondernemingen:
-- zich aan het publiek in België voorstellen als “ﬁnancieel planner” of gebruikmaken
van gelijkaardige termen;
-- op enigerlei wijze kenbaar maken dat zij aan niet-professionele cliënten raad
geven over ﬁnanciële planning.

§ 2. Enkel de onafhankelijk ﬁnancieel planners waaraan de FSMA conform deze
wet een vergunning heeft verleend mogen:
-- zich aan het publiek in België voorstellen als “onafhankelijk ﬁnancieel planner” of
gebruikmaken van gelijkaardige termen;
-- zich aan het publiek in België voorstellen als onafhankelijk bij de uitoefening van
haar activiteit van ﬁnanciële planning voor niet-professionele cliënten;
-- in hun maatschappelijke of commerciële naam gebruikmaken van de woorden
“ﬁnancieel planner” of van gelijkaardige woorden.
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Hoe deden de verzekeraars het
in de Europese stresstest?
De voorbije maanden ging heel wat
media-aandacht naar de stresstest die
de Europese Centrale Bank heeft uitgevoerd bij een reeks banken in Europa.
Wat daarentegen heel wat minder aandacht genoot, is dat ook in de Europese
verzekeringssector een stresstest uitgevoerd is. Niet door de ECB, maar door
de Europese toezichthouder van verzekeraars en pensioenfondsen EIOPA.
Uit de test blijkt dat de Europese verzekeringssector over het algemeen over
voldoende kapitaal beschikt in het kader van Solvency II. Bij ernstige schokken krijgen een aantal verzekeraars het
wel moeilijk, ook in België. Anders dan
in de banksector worden geen namen
bekendgemaakt en wordt het toezicht
niet overgeheveld naar Europa.
De stresstest is een Europees examen dat
voor het eerst werd uitgevoerd volgens
de nieuwe, strengere kapitaalregels (Solvency II) die gelden vanaf 2016. Bedoeling
was om een indruk te krijgen van de veerkracht van de Europese verzekeringsmarkt
in geval van ongunstige marktontwikkelingen en de grootste kwetsbaarheden
bloot te leggen. De verzekeraars werden
onderworpen aan een reeks tests, waarbij
gekeken werd of ze de kapitaalsvereisten
zouden halen bij een aantal ernstige macro-economische shocks. Een eerste test
was de simulatie van een Japans scenario
met een langdurig lage rente. Ten tweede
werd getest hoe ze zouden reageren bij
een plotse omgekeerde rentestructuur. Ten
slotte werden ze ook onderworpen aan het
zogeheten double hit scenario, waarbij zowel de waarde van hun activa als de rentecurve fors daalt.
Uit de resultaten van de test blijkt dat de
meerderheid van de Europese verzekeraars
en verzekeringsgroepen zowel voor als na
de stress aan de zogenaamde Solvency
Capital Requirement (SCR) voldoet. Slechts

14%, goed voor 3% van de totale activa,
haalt de strengere kapitaalsvereisten niet.
Eén op de vier zakt voor de stresstest met
een Japans scenario en zouden het moeilijk kunnen krijgen om het beloftes op lange termijn te kunnen nakomen wanneer
de huidige lage rente nog lang aanhoudt.
20% haalt de kapitaalsvereisten niet bij een
omgekeerde rentestructuur. De test heeft
ook aangetoond dat de sector kwetsbaarder is wanneer ze op twee fronten geraakt
wordt in het double hit scenario. Nochtans
zou 56% van de verzekeraars wel voldoende kapitaal hebben om dat scenario te
doorstaan.
Aan de stresstest namen vijf grote spelers
deel: AG Insurance, KBC, AXA Belgium, Ethias en Allianz Belgium. De resultaten van de
Belgische deelnemers liggen in de lijn met
de rest van Europa. Zij hebben elk een SCRratio boven het minimum van 100 procent.
Maar wellicht twee onder hen hebben te
weinig geld in reserve in het double hit
scenario. Eén Belgische verzekeraar zakte
ook voor het Japanse scenario. Over welke
verzekeraars het precies gaat, weten we
niet. EIOPA maakt immers geen individuele
namen bekend. Ook is het niet duidelijk
of één en dezelfde Belgische speler zakte
voor beide stress-scenario’s.
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Anders dan na afloop van de stresstest in
de banksector wordt het toezicht op de
verzekeringssector niet overgeheveld naar
Europa. Verzekeraars die faalden voor het
examen zijn ook niet verplicht om onmiddellijk maatregelen te nemen. Het is nu
aan de nationale toezichthouders om extra druk op hen uit te oefenen om maatregelen te nemen, gaande van het ophalen van vers kapitaal tot het stopzetten of
verkopen van onrendabele portefeuilles of
andere ingrepen in hun zakenmodel. EIOPA gaf de toezichthouders ook een aantal
aanbevelingen mee om de vastgestelde
kwetsbaarheden op een gecoördineerde
manier aan te pakken. Ze krijgen het advies
om de mate waarin de verzekeraars voorbereid zijn op stressscenario’s zorgvuldig te
beoordelen, in het bijzonder deze waarin
het kapitaal daalt en/of als er maatregelen
moeten genomen worden. Hen wordt ook
aangeraden om ervoor te zorgen dat verzekeraars goed begrijpen aan welke risico’s
ze blootgesteld worden, hoe kwetsbaar ze
zijn in de diverse stressscenario’s en dat ze
in staat zijn om herstelmaatregelen te nemen als deze zich voordoen.
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FSMA verduidelijkt regels
voor alternatieve beleggingen
De Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten (FSMA) verduidelijkt de
regels die gelden voor aanbieders en
tussenpersonen die zogenaamde alternatieve beleggingen commercialiseren
bij niet-professionele cliënten in België.
Het gaat om beleggingen in roerende
of onroerende goederen.

De FSMA stelt een toename vast van het
aanbod van alternatieve beleggingen in
België. Het gaat om rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in roerende of
onroerende goederen zoals kunstvoorwerpen, verzamelingsobjecten, oude manuscripten, alcoholhoudende dranken, oude
munten, grondstoffen, plantages en vastgoed in binnen- en buitenland. Deze beleggingen worden aan het brede publiek
aangeboden als alternatief voor klassieke

spaarproducten, die momenteel zeer lage
rentes bieden.
De wetgever heeft recent beslist om de
bepalingen van de prospectuswetgeving
uit te breiden tot een nieuwe categorie van
beleggingsinstrumenten. Met deze wetswijziging beoogt de wetgever de informatie aan de retailbelegger over alternatieve
beleggingen in roerende goederen en
agrarische exploitaties te verbeteren.
Naar aanleiding van de inwerkingtreding
van deze nieuwe bepaling, publiceert de
FSMA een mededeling. Deze heeft als doel
om de aanbieders en tussenpersonen van
alternatieve beleggingen in roerende en
onroerende goederen te wijzen op het
financieelrechtelijk kader en de verplichtingen die daar voor hen uit kunnen voortvloeien, onder meer inzake de goedkeuring van prospectus en reclame.

Bron: FSMA (2014). FSMA verduidelijkt regels voor alternatieve beleggingen.
Geraadpleegd op 1 september 2014,
http://www.fsma.be/nl/Article/press/
warnfsma/2014/2014-08-22_binoptionsforex.aspx

De Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten (FSMA) brengt geregeld
mededelingen uit. Hoewel BZB haar
leden zo veel mogelijk informeert over
deze berichten, raden we elke zelfstandige financiële tussenpersoon ten
zeerste aan om zich op de website van
de FSMA zelf ook in te schrijven op de
elektronische nieuwsbrief en zo op de
hoogte te blijven van alle berichten die
de toezichthouder verspreidt. Dit kan
ook door zich via de website van de
FSMA in te schrijven op de RSS-feeds.

FSMA evalueert zorgplicht na inspectie
Sinds de zogeheten Twin Peaks-hervorming van het toezicht in de Belgische
financiële sector is de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA)
onder meer belast met het toezicht op
de naleving van de gedragsregels. In
het kader van deze bevoegdheid heeft
de toezichthouder vanaf mei 2013 inspecties gedaan bij heel wat banken
en beleggingsondernemingen over
de naleving van de zorgplicht. Daarbij
werden 115 tekortkomingen vastgesteld. Op basis van de resultaten van
de inspectieronde formuleert de FSMA
een aantal aanbevelingen, waarvan we
er de belangrijkste uit de samenvatting
van de toezichthouder hieronder hernemen.

De zorgplicht houdt onder meer in dat
ondernemingen die complexe financiële instrumenten aanbieden, hun cliënten
voorafgaandelijk bevragen over de kennis
en ervaring die ze hebben met betrekking
tot de voorgenomen transacties. Indien de
verrichting wordt aanbevolen in het kader van beleggingsadvies of wanneer de
onderneming de portefeuille op discretionaire basis beheert, moet de onderneming
bovendien nagaan of de verrichting voor
de betrokken cliënt geschikt is. Daarbij
moet rekening gehouden worden met de
individuele doelstellingen en financiële
draagkracht van de cliënt.
Tijdens inspecties over de naleving van
deze gedragsregel heeft de FSMA 115 te-
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kortkomingen vastgesteld in de de wijze
waarop de betrokken gereglementeerde
ondernemingen de gedragsregels over
de zorgplicht interpreteerden en toepasten. Dit heeft aanleiding gegeven tot 62
bevelen waarbij de toezichthouder aan de
betrokken ondernemingen een actieplan
heeft gevraagd om binnen een vooropgestelde termijn de tekortkomingen te
verhelpen. Nadien heeft ze een overzichtsnota gepubliceerd met de belangrijkste
vaststellingen die ze heeft gedaan tijdens
deze inspecties en de aanbevelingen
die eruit voortvloeien. De vaststellingen
en aanbevelingen hebben betrekking
op de inhoud van de informatie die de
ondernemingen inwinnen bij hun cliënten, het gebruik van gestandaardiseerde
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beleggersprofielen, de afwezigheid van
bescherming van de cliënt bij verkoopadvies en advies bij de cliënten thuis en het
bedrijfsmodel van sommige gereglementeerde ondernemingen.

Inhoud van de informatie
Tijdens de inspecties heeft de FSMA vastgesteld dat de informatie die ondernemingen bij hun cliënten inwinnen, in vele
gevallen te beperkt is. Cliënten worden
via een vragenlijst uitgenodigd zich uit te
spreken over hun kennis en ervaring met
betrekking tot een brede categorie van
financiële producten waarvan de kenmerken en de complexiteit onderling zeer uiteenlopend zijn. Sommige ondernemingen
gaan er bijvoorbeeld van uit dat een cliënt
met kennis van een beleggingsfonds, automatisch ook kennis heeft van de werking en de risico’s verbonden aan een tak
23-verzekeringsfonds. Cliënten moeten de
vragen ook vaak met ja of nee beantwoorden en deze vragen laten weinig of geen
nuancering toe. De toezichthouder vraagt
dan ook dat de vragenlijsten uitgaan van
een voldoende verscheidenheid in financiële producten en zich niet beperken tot
vragen waar de cliënt louter ja of nee moet
op antwoorden.
Bovendien waarschuwt de FSMA dat de
verantwoordelijkheid voor het inwinnen
van de informatie bij de gereglementeerde onderneming moet blijven en niet
op de cliënt kan worden afgewenteld. De
gereglementeerde onderneming mag
volgens de toezichthouder daarentegen
wel vertrouwen op de informatie die hij
van zijn cliënt heeft ontvangen, tenzij hij
weet of zou moeten weten dat deze informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is. Dit is met name het geval indien
de antwoorden die de gereglementeerde
ondernemingen op de door hen gestelde
vragen ontvangen, onderling tegenstrijdig
zijn. Gereglementeerde ondernemingen
moeten zich er dus van vergewissen dat
de antwoorden die de cliënt geeft, coherent zijn.

Ook heeft de FSMA tijdens de inspecties
bijzondere aandacht besteed aan de gereglementeerde ondernemingen die hun
diensten via internet aanbieden aangezien
de afwezigheid van een persoonlijk contact tussen cliënt het moeilijker maakt om
van de cliënt volledige en coherente informatie te bekomen. De ondernemingen in
kwestie moeten hier volgens de toezichthouder dan ook rekening mee houden.

Het gebruik van gestandaardiseerde
beleggersprofielen
De meeste gereglementeerde ondernemingen werken met een beperkt aantal
gestandaardiseerde
beleggersprofielen
als de verrichtingen van de klant kaderen
in een relatie van beleggingsadvies of
vermogensbeheer. Deze variëren tussen
‘defensief’ en ‘dynamisch’. Op basis van de
antwoorden die de klant heeft ingevuld op
de vragenlijst, wijst zijn gereglementeerde
onderneming hem toe aan één van die gestandaardiseerde beleggersprofielen.
De FSMA vindt het gebruik van dergelijke
gestandaardiseerde
beleggersprofielen
een goede praktijk, aangezien deze de
ondernemingen niet enkel toelaat te advi-
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seren over een individuele transactie, maar
ook over de opbouw en samenstelling van
de beleggersportefeuille in zijn geheel.
Desondanks heeft ze tijdens de inspecties
vastgesteld dat de betrokken ondernemingen de geschiktheid van de verrichtingen
van hun cliënten enkel toetsen op basis
van dit gestandaardiseerd beleggersprofiel
en niet op basis van de individuele informatie die de cliënt via het vragenformulier
aan zijn onderneming heeft aangereikt. De
toezichthouder roept dan ook de gereglementeerde ondernemingen op om transactie per transactie aan te tonen dat deze
voor de cliënt geschikt is. Dit houdt in dat
de cliënt beschikt over de vereiste kennis
en ervaring, dat de verrichting past in zijn
doelstellingen en dat ze rekening houdt
met zijn financiële draagkracht.

Verkoopsadvies en advies
bij de cliënten thuis
Een veel voorkomende vaststelling tijdens
de inspecties over de naleving van de
zorgplicht was dat gereglementeerde ondernemingen hun advies beperkten tot de
aankoopverrichtingen van hun cliënten. In
de praktijk heeft de toezichthouder evenwel vastgesteld dat gereglementeerde on-
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dernemingen hun cliënten ook adviseren
om een beleggingsproduct te verkopen,
met de bedoeling een ander beleggingsproduct in de plaats te kopen. De FSMA
dringt erop aan dat de ondernemingen
passende procedures voorzien om ervoor
te zorgen dat ook bij verkooptransacties
getoetst wordt of deze geschikt zijn voor
de cliënt.
Een ander pijnpunt dat de FSMA tijdens
haar inspecties heeft vastgesteld heeft betrekking op het feit dat de medewerkers
van gereglementeerde ondernemingen
hun cliënten thuis bezoeken. Op zich lijkt
deze praktijk volgens de toezichthouder
te beantwoorden aan een rechtmatige
vraag tot dienstverlening van de klant en
is ze ook niet bij wet verboden. Maar deze
verrichtingen gebeuren vaak buiten de
voorziene beschermingsprocedures die
de ondernemingen hebben opgezet voor
de cliënten die via de gebruikelijke kanalen
hun verrichtingen doen. De FSMA dringt

dan ook aan op een betere omkadering
van advies bij de cliënten thuis.

Bedrijfsmodel van de
gereglementeerde onderneming
De zorgplicht legt gereglementeerde
ondernemingen aanzienlijk meer verantwoordelijkheid op van zodra er diensten
van beleggingsadvies worden verricht,
meer bepaald van zodra een verrichting
kadert in een gepersonaliseerde aanbeveling aan de cliënt. Sommige ondernemingen kiezen er dan ook bewust voor
om hun klanten geen gepersonaliseerde
beleggingsaanbevelingen te geven. Zij
moeten zich dan beperken tot het geven
van feitelijke informatie over de beleggingsproducten wanneer de cliënt hierom
vraagt. Hun verplichting beperkt zich in
dergelijk geval tot het verifiëren van de
passende kennis en ervaring wanneer de

cliënt een complex financieel instrument
wil kopen.
Tijdens haar inspectieronde heeft de FSMA
evenwel in een aantal gevallen vastgesteld
dat de een gereglementeerde onderneming ervan uitging dat zij haar cliënten
geen diensten van beleggingsadvies verschafte terwijl uit de vaststellingen van
de toezichthouder bleek dat dit wel het
geval was. De betrokken ondernemingen
werden verplicht hun bedrijfsmodel aan
te passen. De FSMA wijst er in haar nota
dan ook op dat gereglementeerde ondernemingen beleggingsadvies geven zodra
ze een gepersonaliseerde aanbeveling geven aan hun klanten en dat ze in dat geval
steeds moeten nagaan of de verrichting
voor de betrokken klant geschikt is.

U kan het volledige rapport downloaden op de website van de FSMA

Overdracht, fusie, nieuwe vennoot?
U bent op zoek naar een overnemer, een kantoor om over te nemen, een vennoot of iets anders? Hieronder vindt
u een overzicht van de huidige verzoeken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij: annelien@bzb.be

Eén van uw collega’s zoekt:
… een (op termijn) over te nemen of instap in een
bank- en verzekeringsagentschap in regio Kust-Brugge-Roeselaere-Aalter-Gent

… een vennoot voor een
Crelan-kantoor in wijde omgeving van Brugge

… een over te nemen
bank- en verzekeringsagentschap in regio Antwerpen - Schilde
verzekeringsportefeuille in regio Harelbeke
Uw bericht in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar annelien@bzb.be met vermelding van datgene waar u naar op zoek bent,
een korte omschrijving van uw activiteit en uw regio. U kiest zelf of u rechtstreeks wenst gecontacteerd
te worden door geïnteresseerden of dit liever wat discreet houdt en de contacten via BZB wil laten verlopen.
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Workshops in samenwerking met CRM
Workshop IT-tools om aan AssurMiFID te voldoen
Dinsdag 20 januari – Leonardo Brugge - 14u00 - 15u30
Na de theorie de praktijk. FSMA voorziet mystery shoppers en MiFID compliant controles vanaf april 2015.
CRM Group toont u live vanop een realtime werkomgeving van een collega-makelaar hoe u een controle goed
doorstaat.
Volgende zaken komen aan bod:
• Efficiënte gegevensbewaring
• Een activiteitenrapport genereren
• Semi – automatische bemiddelingsfiches in uw tekstverwerker
• Transparantie middels een MiFID compliant website en klantenportaal

1 punt verzekeringen

Digitale en beveiligde communicatie met de verzekeringsmaatschappijen
Donderdag 22 januari - Holiday Inn Gent Expo - 14u00 - 15u30
Verzekeraars zetten almaar meer in op gegevensuitwisseling tussen de verzekeringstussenpersoon (de makelaar,
agent) en hun webapplicaties. En ze worden er ook steeds beter en accurater in. Hoe kan ook u mee profiteren
van automatische block retours met bijlagen en vergaande productie- en schadeberichten? Een workshop die u
geld en tijd bespaart in samenwerking met AXA.

Online verzekeren als makelaar
Dinsdag 3 maart – ALM Antwerpen - 14u00 - 15u30
Iedereen heeft de mond vol van e-commerce en bol.com. Hoe kan ook u succesvol bepaalde verzekeringsproducten online aanbieden, zonder uw meerwaarde als makelaar uit het oog te verliezen? Welke producten komen
hiervoor in aanmerking? Is online digitaal tekenen en betalen mogelijk? Kan dit proces (grotendeels) geautomatiseerd worden met uw backoffice (beheerspakket)?
CRM Group toont u enkele voorbeelden van projecten die reeds vandaag succesvol zijn.
Wordt u de volgende E – broker?

Kostprijs: € 20 per persoon.
Inschrijven: workshops in samenwerking met CRM
Naam Kantoor: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 1: ................................................................................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 2: ................................................................................................................................................................................................................................................
BZB-Lidnummer:
Kantooradres:

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

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

Telefoon: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:

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

Ik schrijf in voor:
 Dinsdag 20 januari: Workshop IT-tools om aan AssurMiFID te voldoen
 Donderdag 22 januari: Digitale en beveiligde communicatie met de verzekeringsmaatschappijen
 Dinsdag 3 maart: Online verzekeren als makelaar
> >> Of schrijf in via onze website www.bzb.be/nl/opleidingskalender
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Een greep uit het opleidingsaanbod van onze opleidingspartners
BZB-leden genieten 15% korting op het opleidingsaanbod van onze partners.
Hieronder vindt u enkele opleidingen die zij in het voorjaar van 2015 aanbieden.
Voor een overzicht van hun volledige opleidingsaanbod kan u steeds terecht
op de website van de opleidingsverstrekkers.

Global Financial Planning
Traject AFP : Module "Planner in Sparen & Beleggen"
Grobbendonk (27 januari, 3 en 10 februari)
Geregelde bijscholing: 9 punten bank en 9 punten verzekeringen

Opleidingstraject Adviseur in de financiële planning
Gent (start op 17 maart 2015)
Geregelde bijscholing: 30 punten bank en 36 punten verzekeringen

Levensverzekeringen in kader van successieplanning
Gent (12 maart), Grobbendonk (30 maart)
Geregelde bijscholing: 4 punten bank en 4 punten verzekeringen
Meer info en volledig opleidingsaanbod: www.gfp.be

Practicali
Federale en Vlaamse eindejaarswetten
Sint-Niklaas (29 januari), Herentals (4 februari), Tielt (11 februari)
Geregelde bijscholing: 2 punten bank en 1 punt verzekeringen

Speciale vermogensstructuren:
behouden, liquideren of herstructureren
Antwerpen (27 januari), Roeselare (12 februari)
Geregelde bijscholing: 3,5 punten bank

Nieuwe woningfiscaliteit met praktijkcases
Antwerpen (26 maart), Gent (31 maart)
Geregelde bijscholing: 4 punten bank en 3 punten verzekeringen
Meer info en volledig opleidingsaanbod: www.practicali.be

Lieven Van Belleghem
Basisopleiding “Personenbelasting”
Antwerpen (9 en 16 maart), Gent (5 en 12 maart), Lummen (4 en 11 maart)
Geregelde bijscholing: 4 punten bank en 4 punten verzekering

Update Fiscaliteit voor bank – en verzekering
Antwerpen (4, 7, 18 en 21 mei), Lummen (28 en 29 april), Gent (23 april, 6 en 19 mei),
Sint-Niklaas (27 april), Leuven (22 april, 20 mei), Gits (21 april, 11 en 12 mei)
Geregelde bijscholing: 2 punten bank en 2 punten verzekering

Financiële Analyse: met kennis van zaken vennootschappen
prospecteren inzake beleggingen, kredieten,
aanvullende pensioenen
Gits (16 en 23 maart), Lummen (11 en 18 mei)
Geregelde bijscholing: 6 punten bank en 3 punten verzekeringen
Meer info en volledig opleidingsaanbod:
http://www.bzb.be/uploads/LievenVanBelleghem.pdf
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BZB in beeld
Netwerkevent sponsors en partners BZB-congres
Op 11 september hield BZB een netwerkevent voor de sponsors en partners van haar congres in het Fascination Center
van Mercedes-Benz. Een aantal sfeerbeelden.

Stakeholdersdialoog duurzaamheid Delta Lloyd Life
Op 23 september nam Marc Vael, penningmeester van BZB, deel aan de eerste stakeholdersdialoog
rond duurzaamheid bij Delta Lloyd Life. Een aantal sfeerbeelden.

Focusgroep BZB en Accenture
Op 17 oktober organiseerden BZB en Accenture een focusgroep in het kader van hun onderzoek naar de meerwaarde van de financiële tussenpersoon. Het volledige rapport van dit onderzoek leest u op p. 32 van deze Nieuwsbrief. Zie p. 17 voor een interview met
Steve Goossens, Senior Manager bij Accenture.
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Nieuwe ledenvoordelen
Verstuur uw vervaldagberichten voortaan voordeliger via Zoomit
Via Zoomit kan u uw klanten de mogelijkheid bieden om hun vervaldagberichten
elektronisch te ontvangen.
Waarom vervalberichten versturen
via Zoomit?
Het verlaagt uw kosten en de betalingen
verlopen sneller. Uw klant is ook tevreden
want hij vindt alle documenten terug op
één centrale plaats en alle gegevens van

zijn betalingen zijn vooraf ingevuld. Een
win-win voor beiden dus. Ook voor het milieu: door het gebruik van Zoomit helpt u
de papierstroom te verminderen.

Zoomit is beschikbaar in de beheerpakketten in Insusoft, BRIO en BRIOplus.

Nu voordeliger tarief voor BZB-leden
Als BZB-lid krijgt u nu het laatste tarief:
0,324 EUR* in plaats van de gebruikelijke
0,648 EUR*.

Juridisch advies in Antwerpen
BZB is uw steun en toeverlaat als het mis
gaat. Hebt u een vraag over uw beroepsactiviteit als zelfstandig financieel tussenpersoon of bent u in een conflict verwikkeld
met uw principaal? Dan kan u steeds bij
het secretariaat terecht voor informatie en
juridisch advies. Daarnaast kan u ook driemaal per maand een beroep doen op het
professionele advies van gerenommeerde
en gespecialiseerde advocaten.

Voortaan kunnen BZB-leden ook één maal
per maand terecht bij meester Steven
Thiré van kantoor Lige advocaten voor juridisch advies. U kon dit al bij meester Marc
De Boel en meester Filip Willems. Let wel:
een afspraak dient steeds vooraf via het
BZB-secretariaat te worden gemaakt.

Uw BZB-lidmaatschap:
ook in 2015 een snel terugverdiende investering!
Alle financiële voordelen op een rijtje
BZB is de laatste maanden druk bezig geweest om haar leden een aantal bijkomende voordelen te bieden. Dit heeft zo zijn vruchten afgeworpen. Voortaan genieten BZB-leden korting bij de aankoop van bepaalde wagens. Graag zetten we ook onze bestaande
ledenvoordelen nog eens in de kijker.



Voordelige beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering
BZB-leden kunnen een beroepsaansprakelijkheids- en een rechtsbijstandsverzekering afsluiten tegen onklopbare
tarieven. Geen overbodige luxe met Twin Peaks II! Vraag naar onze tarieven



Fikse autokortingen
Voortaan genieten BZB-leden korting bij het al dan niet volledige gamma van BMW, Opel, Ford, Renault, Peugeot,
Mitsubishi en Nissan. Ook via CRM Connect zijn er aanzienlijke kortingen op modellen van BMW, Audi en Volkswagen.
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10% korting bij CRM
Als BZB-lid geniet u 10% korting op E-Commerce, activatie online klantenportaal en Paperless Office module
Insudoc van CRM.



Exclusieve kortingen op publicaties Kluwer
BZB-leden genieten exclusieve kortingen op een selectie van boeken, tijdschriften en nieuwsbrieven over beleggingen, verzekeringen, vermogensbeheer, belastingen en accounting.
Ga naar http://shop.kluwer.be/shop/nl_BE/selecties/bzb-aanbod voor een overzicht en vraag ons de promotiecode.



Korting op maaltijd- en ecocheques Sodexo
Vanaf 1 januari 2016 worden papieren maaltijdcheques volledig vervangen door hun elektronische tegenhanger.
De laatste prestaties waarvoor u papieren maaltijdcheques mag toekennen, zijn die van september 2015. Als BZBlid geniet u korting op de aankoop van zowel papieren als elektronische maaltijd- en ecocheques van Sodexo.



Betaalbare opleidingen en korting bij partners
Als BZB-lid kan u diverse opleidingen volgen tegen betaalbare prijzen. Ook geniet u 15% korting op het aanbod
van onze externe opleidingspartners.

Wenst u meer informatie over één van deze voordelen
en/of hoe u deze kan bekomen ?
Contacteer ons via info@bzb.be of 055 30 59 89.

Verzekeringen in the (brave) new world
VERSLAG TWEEDE BELGIAN INSURANCE CONFERENCE
Technologie is hot en evolueert met
rasse schreden. Lang vervlogen lijkt de
tijd waarin we het moesten doen zonder internet of smartphone. Het liefst
doen we zoveel mogelijk zelf en laten
we onze stem horen via social media.
De bedrijfswereld kan hier maar beter op inspelen, wil ze blijven voldoen
aan de verwachtingen van de klant. Zo
ook in de verzekeringswereld. Welke
uitdagingen vormt de razendsnelle
technologische vooruitgang voor de
verzekeringsprofessional en hoe gaat
hij hier het best mee om? Op de succesvolle tweede editie Wolter Kluwer
’s Belgian Insurance Conference gaven
diverse sprekers de 572 aanwezigen
elk hun eigen kijk op dit uitdagende
vraagstuk. BZB was als partner aanwezig en brengt uitgebreid verslag uit van
enkele van deze boeiende presentaties.

Hoe zintuigen van auto's
de wegen veiliger maken
’s Morgens in de auto stappen, nog een
dutje doen of een laatste hand leggen
aan een presentatie en enige tijd later op
je werk aankomen waar je auto zichzelf
parkeert? Dit is geen science fiction meer,
maar toekomstmuziek. De basis voor die
ontwikkeling is vandaag al in onze auto's
aanwezig. Hoe we zullen evolueren naar
auto's die volledig geautomatiseerd rijden
en parkeren, demonstreerde Alexander
Vancolen, Marketing & Project Specialist bij
Bosch, tijdens de openingszitting van de
Belgian Insurance Conference.
Hoe zullen we ons in de toekomst verplaatsen en hoe zal onze auto evolueren?
In de zoektocht naar een antwoord op
deze vraag stelt Vancolen dat zich een
aantal trends aftekenen. Eerst en vooral is
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de evolutie naar volledig geautomatiseerd
rijden niet iets dat er vandaag op morgen
zal zijn. Veeleer gaat het om een proces dat
stelselmatig vorm krijgt en begint met de
automatisatie van diverse rij- en parkeerfuncties. Auto’s zullen ook niet alleen met
elkaar, maar ook met verkeersinfrstructuur
en met het internet verbonden worden via
de cloud. Bestuurders zullen de nieuwste
apps in hun auto kunnen gebruiken en ten
slotte zal het aantal elektronische auto’s in
stijgende lijn gaan. Het voordeel van deze
evolutie is dat stress en een groot aantal
ongevallen vermeden kan worden. Een
grote vooruitgang als je weet dat 90% van
alle ongevallen vandaag te wijten is aan
een menselijke fout.
Vandaag rijden al een aantal testauto’s
rond op de publieke wegen. Deze zijn uitgerust met robuuste en precieze sensoren
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in het voertuig die in alle omstandigheden
360° graden kunnen registreren wat er zich
rond het voertuig voordoet. Maar er zijn
nog grote uitdagingen. “Het is uitermate
belangrijk om de hardware en software
voortdurend veiliger en betrouwbaarder
te maken en te beschermen voor aanvallen van buitenaf”, aldus Vancolen. Verder
wijst hij ook op de nood aan een wettelijk kader op Europees niveau, dat er tot
op vandaag nog steeds niet is. Een ander
belangrijk punt dat hij aanhaalt is aansprakelijkheid. Wie draait op voor de kosten
als het systeem faalt en er zich toch een
ongeval voordoet? Dit zijn stuk voor stuk
zaken waar nog moet aan gewerkt worden
vooraleer volledig geautomatiseerd rijden
mogelijk kan worden.
Waar mogen we ons alvast aan verwachten? Volgens Vancolen zullen onze auto’s
tegen 2020 al kunnen uitgerust zijn met
een systeem waarmee ze volledig zelfstandig kunnen rijden op de autosnelweg
zonder permanent toezicht van de chauffeur. Tegen 2025 zou dit in alle verkeerssituaties moeten mogelijk zijn. Wij zijn alvast
benieuwd.

Sociale media als onderdeel
van een totaal marketingplan
De wereld is veranderd door de komst van
digitale media. ICT-trendwatcher Bert Van
Wassenhove opent zijn workshop met een
herkenbare vergelijking. Vroeger kwamen
mensen een autogarage binnen met de
woorden: “Ik ben op zoek naar een auto”.
Vandaag gaan mensen de garage binnen
en zeggen ze: “ik wil een Volkswagen met
een open dak en dat optiepakket, dat gaat
mij zoveel kosten en je gaat mij zoveel korting geven.” Een ander typerend voorbeeld
is het doktersbezoek. Waren we vroeger
ziek, dan gingen we naar de dokter met
de vraag wat er met ons aan de hand was.
Vandaag lopen we de praktijk binnen met
een zelf gestelde diagnose en beweren we
te weten welke geneesmiddelen we nodig
hebben. Digitale media zorgen ervoor dat
wel veel meer geïnformeerd zijn.

© Jan Van Deuren

Dit is volgens Van Wassenhove geen bedreiging, maar eerder een opportuniteit.
Hij pleit er dan ook voor om de digitale
media ter harte te nemen en ten volle in te
zetten in de communicatie met de klant.
Hij raadt bedrijven aan om aanwezig te
zijn op het internet, maar hij waarschuwt
er tegelijkertijd voor dat deze inspanning
niet stopt bij een website. Mensen brengen immers doorgaans niet uit eigen beweging een bezoek aan je website. Door
te adverteren op Google of Facebook ben
je wel zichtbaar op die plaatsen waar mensen spontaan naartoe gaan. Dit zijn de
zogeheten betaalde media. Dan is er ook
nog de “verdiende” media, waar je zoals
het woord zegt je plaats moet verdienen.
Maar hoe doe je dit nu? Van Wassenhove
maakt hier de vergelijking met een cafébezoek. Iemand die stilletjes in een hoekje
zit, zal geen vrienden maken. Een goede
reputatie opbouwen doe je daarentegen
door interessante en relevante dingen te
vertellen. Hetzelfde geldt voor blogs, fora
en sociale media.
Maar zich zonder nadenken in een digitaal avontuur storten is evenmin een
goed idee, aldus Van Wassenhove. “Het is
belangrijk om prioritaire kanalen te bepalen en je een aantal vragen te stellen: wat,
waar, wanneer, hoe, waarom, wie, etc.” De
keuze van de juiste kanalen is noodzakelijk

© Jan Van Deuren
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om je doelgroep te bereiken. Zitten je klanten niet op Facebook? Waarom zou je daar
dan zelf aanwezig moeten zijn? De keuze
van de foute kanalen zal je veel tijd kosten,
maar weinig opbrengen. Zoals eerder vermeld is het niet alleen van belang om op
de juiste kanalen aanwezig te zijn, maar
ook om een goed verhaal te brengen.
Daarbij hou je volgens Van Wassenhove
het best rekening met twee zaken. “Eerst
en vooral is het belangrijk om authentiek
te communiceren. Wat is de sterkte van je
organisatie en waar kan je met recht van
spreken een verhaal brengen dat interessant is voor je klanten? Ten tweede moet
dat verhaal ook relevant zijn.” Zo kan je als
verzekeringstussenpersoon bijvoorbeeld
communiceren over veiligheid en comfort,
in welke situaties ze een bepaalde verzekering zouden kunnen nodig hebben, etc.

Een hoger zakencijfer door positieve
klantenervaringen
Een klant met een positieve ervaring is
goud waard. Dit lijkt logisch. Maar waarom
precies? Volgens één van 's werelds grootste leveranciers van consulting-, technologie- en outsourcingservices Capgemini
ligt de kans bij klanten met een positieve
ervaring twee keer hoger dat ze je bedrijf
promoten bij een vriend, wat vanzelfsprekend een gunstige impact heeft op het
zakencijfer. Kan je de ervaring van de klant
beïnvloeden? Volgens Verlinden, Insurance
leader bij de consultant, ligt de sleutel in
het verhogen van het aantal interacties
met de klant. En daar is nog werk aan de
winkel.
Uit onderzoek van Capgemini blijkt dat
26% van de verzekeraars wereldwijd op
jaarbasis geen enkele interactie heeft met
de klant. Die houdt er wellicht geen uitgesproken positieve klantenervaring op na,
aangezien hij nooit in contact komt met
zijn verzekeraar. 45% van de verzekeraars
blijkt slechts één interactie te hebben, in
de meeste gevallen de eindfactuur. Het
spreekt voor zich dat dit ook geen al te beste manier is om de ervaring met de klant te
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verbeteren. Om klantenervaringen positief
te beïnvloeden zullen er dus meerdere interacties moeten plaatsvinden en dit kan
volgens Verlinden het best online. Onderzoek wijst immers uit dat de klant van
verzekeringsproducten niet alleen meer
te rade gaat bij de tussenpersoon, maar
zich daarnaast ook meer en meer op het
internet begeeft. In vergelijking met vorig
jaar is het gebruik van internet met meer
dan 20% gestegen. Een aantal verzekeraars
hebben dit volgens Verlinden al goed begrepen en experimenteren ten volle met
nieuwe digitale tools om het aantal interacties met de klant te verhogen.
Een voorbeeld van zo’n tool is de klant de
mogelijkheid bieden om op de website
van de verzekeraar zelf zijn premie te berekenen. Maar het kan ook mobiel. Zo zijn
er ook al diverse apps waarmee de klant
een schadeaangifte kan doen. Een andere manier om het aantal interacties met
de klant te verhogen is door een nieuw
product te lanceren, zoals de zogeheten
one time insurances, waarbij de klant bijvoorbeeld voor een skireis een eenmalige
verzekering kan afsluiten. Wanneer hij dit
doet staat hij opnieuw in contact met zijn
verzekeringsmaatschappij. Ook hebben
sommige verzekeraars al een app ontwikkeld waarmee klanten bijvoorbeeld een
fitnessprogramma kunnen volgen. Door
met de app bezig te zijn komen ze dagelijks in contact met hun verzekeraar. Een
andere app brengt het rijgedrag van jonge

© Jan Van Deuren

chauffeurs in kaart en geeft hen wekelijks
tips om dit te verbeteren en zo een lagere
premie te bekomen. Stuk voor stuk zijn
het voorbeelden van tools die het aantal
interacties met de klant verhogen en zijn
ervaring met het bedrijf positief kunnen
beïnvloeden.
Ten slotte waarschuwt Verlinden er dat het
ontwikkelen van dergelijke digitale tools
op zich niet voldoende is. De operationele
organisatie en processen moeten ook mee
zijn, waardoor de tools efficiënt kunnen
worden ingezet.

Digitalisering ook zaak
van tussenpersoon
Het inzetten op digitale kanalen is niet enkel weggelegd voor verzekeraars. Ook tussenpersonen springen het best op de kar
van de nieuwe media om de ervaring van
hun klanten positief te beïnvloeden. Onafhankelijk verzekeringsmakelaar David De

Cock heeft de voorbije jaren heel wat investeringen gedaan op dit vlak en deelde
zijn persoonlijke opvattingen tijdens een
workshop met zijn collega’s.
De Cock begint zijn pleidooi met een
anekdote die aantoont dat de klant veranderd is door de komst van digitale media.
“Maar niet alleen de klant is veranderd. Ook
de markt, wetgeving en technologie zijn
veranderd, alsook de snelheid waarmee
veranderingen plaatsvinden.” Zo werd de
kaap van 1 miljard gebruikers bereikt na
110 jaar voor vaste telefonie, na 49 jaar voor
televisie, na 22 jaar voor mobiele telefonie,
na 14 jaar voor internet en na 8 jaar voor
Facebook en smartphones. Volgens De
Cock kunnen makelaars de manier waarop
ze te werk gaan ook maar beter veranderen. “Het makelaarschap is een topsport en
het in topvorm zijn, is de sleutel tot succes.”
Hij roept ook op om de verzekeraars te
overtuigen om vol voor de makelaardij te
blijven kiezen door mee te evolueren met
de veranderende klant, wetgeving, technologie en vol in te zetten op efficiëntie
van samenwerking met het kantoor zodat kostenplaatje correct is. Volgens hem
is er langs de kant van de makelaars ook
nog heel wat werk voor de boeg. “Vandaag
zijn er nog steeds een aantal makelaars die
werken zonder beheerspakket en geen
website hebben”. Hij zelf geeft het goede
voorbeeld en gaf zijn aanwezige collega’s
een aantal tips op basis van de investeringen die zijn kantoor al gedaan heeft om
volop mee te zijn met de digitale trein.

Wijziging van tussenpersoon
voortaan eenvoudiger en veiliger
Op 2 juni hebben Assuralia, Feprabel, FVF
en BVVM een protocol ondertekend met
het oog op de invoering van een nieuw
systeem dat van toepassing is als de klant
van tussenpersoon wil veranderen.
Met het nieuwe systeem is de opzegging
van de lopende overeenkomst niet langer

vereist. Zodra de verzekeraar het bericht
van wijziging van tussenpersoon ontvangt,
wordt het beheer van de overeenkomst
overgedragen naar de nieuwe tussenpersoon. Wanneer het bericht minstens drie
maanden voor de hoofdvervaldag van de
overeenkomst verzonden wordt, wordt
het recht op commissieloon op de datum
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van die vervaldag overgedragen naar de
nieuwe tussenpersoon.
Het nieuwe systeem is in werking getreden op 8 oktober 2014 en zal voor de overdracht van commissie pas van werking zijn
op de overeenkomsten met hoofdvervaldag vanaf 8 januari 2015.
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Verzekeringsmarkt staat voor transformatie

Op het kruispunt
van verandering
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“Reports of my death are greatly exaggerated.” Het citaat van
auteur Mark Twain zou momenteel ook op de rol van de makelaar/
agent in de verzekeringssector kunnen slaan. Er wordt steeds
meer druk op hem gezet. Hij moet voortdurend bewijzen dat
zijn rol als tussenpersoon nog relevant is. Maar daarin slaagt hij
ook. Zijn dood aankondigen is dus al te voorbarig, maar hij moet
wel goed focussen op de juiste doelgroepen en mee zijn met de
digitalisering. Dit laat dan toe om tijd vrij te maken voor extra
dienstverlening.
De evolutie van distributiekanalen in België toont aan dat de tussenpersoon
het dominantste kanaal blijft. Voor niet-levensverzekeringen trekt 58% van de
bevraagden naar een makelaar en 11% naar een agent. 20% wendt zich tot een
directe verzekeraar en 11% gaat hiervoor naar een bank. (Voor niet-levensverzekeringen, figuur 1).

Figuur 1 De tussenpersoon blijft het dominantste distributiekanaal
Evolutie distributiekanalen Non-Life
(in % of premiums, 2001-2012)

Verdeling distributiekanalen Life
(in % of premiums, 2012)
Exclusief netwerk
Direct

100%

2%

20% Direct

5%

11% Bank
11% Agent

24%

58% Makelaar

69%
0%
2001

2012

Bank
Bron: Assuralia 2012, Distributiekanalen van de verzekering
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Consumenten verkiezen de tussenpersoon
als uniek contactpunt in het
verzekeringsecosysteem
Uit een nieuw onderzoek van Accenture en de Beroepsvereniging
van Zelfstandige Bank- en Verzekeringsbemiddelaars (BZB) bij
consumenten en verzekeringsbemiddelaars in Vlaanderen blijkt dat
particulieren steeds meer digitale en andere directe kanalen gebruiken. Maar zij kiezen bij het afsluiten van een verzekeringspolis
wel nog altijd in grote meerderheid voor de tussenpersoon omwille
van het persoonlijke contact (figuur 2).
De consumenten die voor een makelaar/agent kiezen zijn ook bijzonder
trouw (figuur 3). Zij sluiten een nieuwe
polis dan ook liefst met hun tussenpersoon af. De vertrouwensband tussen
klant en makelaar/agent, het advies op
maat en de dienstverlening vormen de
belangrijkste drijfveren (figuur 4).

Figuur 2 Veruit de meeste klanten sluiten liefst een verzekering af bij een makelaar of agent
Hoe zou u uw verzekeringscontract willen afsluiten (onderschrijven)?
Persoonlijk met een
onafhankelijk makelaar

81%

Persoonlijk met een
afhankelijk agent

70%

Via een website
(online)

21%

Via e-mail

20%

Via telefoon

5%

Via mobiele toepassing
(eg. App op smartphone)

4%

Bron: Accenture/BZB Marktonderzoek 2014 bij 1005 verzekeringsconsumenten
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Figuur 3 Klanten van tussenpersonen zijn trouwe klanten

60% van de klanten hebben meer dan 10
jaar een polis via een makelaar of agent

60%

87% van de klanten zou een nieuwe polis
bij de huidige tussenpersoon afsluiten

87%

Bron: Accenture/BZB Marktonderzoek 2014 bij 619 verzekeringsconsumenten

Figuur 4 Klant blijft omdat hij tevreden is over advies, schadeafhandeling en omwille van
de persoonlijke band
Waarom kijkt u niet rond om een andere makelaar/agent te vinden of uw verzekering te nemen
via een ander kanaal (bank, online, …)?
Ik ben tevreden met het advies dat ik krijg

36%

Tevreden met dienstverlening tijdens een schadeafhandeling

36%
35%

Ik ken hem/haar persoonlijk, of heb een goede band

26%

Ik ben tevreden met de snelle respons als ik vragen stel

21%

Ik ben tevreden met de prijs

18%

Betere behandeling als ik meerdere jaren klant ben

15%

Ik heb rondgekeken maar ben van mening dat de prijs correct is
Ik heb graag een makelaar/agent in de buurt van mijn thuis

14%

Ik blijf bij mijn makelaar/agent uit gewoonte

14%
12%

Ik ben bang om bepaalde voordelen te verliezen

11%

Ik ben tevreden met het verzekeringsmerk
Mijn familie/vrienden hebben dezelfde makelaar/agent

5%

Het maakt eigenlijk niet uit

5%
3%

Het proces om te veranderen is te complex

Bron: Accenture/BZB Marktonderzoek 2014 bij 66 verzekeringsklanten die aangeduid hebben binnen de 12
maanden een verzekering aan te schaffen bij de eigen makelaar/agent.
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Voorlopig is er dus geen man overboord voor de tussenpersoon in de
verzekeringsbranche, maar er duiken
ook duidelijke signalen op dat er grote
veranderingen op til zijn. Net als andere sectoren krijgt de verzekeringsmarkt
te maken met een digitale evolutie, die

al merkbaar is in het veranderende gedrag van de consument. Zo winnen de
prijsvergelijkingswebsites aan populariteit als bron van informatie (figuur 5).

Figuur 5 Prijsvergelijkingswebsites zijn de belangrijkste bron van informatie
Als u een nieuwe auto-/brandpolis zou moeten afsluiten, waar zou u dan naar informatie over producten en prijzen zoeken?
57%

Prijsvergelijkingswebsite

54%

Vrienden, collega’s en familie
Verzekeringsmakelaar

53%

Websites verzekeraar

49%
47%

Consumentenorganisaties

41%

Bank

35%

Afhankelijke verzekeringsagent

34%

Zoekmachine (eg. Google)

26%

Overheidsinstanties

12%

Detailhandel incl. autodealer, garage
Call center verzekeraar
Sociale media eg. Facebook

7%
6%

Bron: Accenture/BZB Marktonderzoek 2014 bij 1005 verzekeringsconsumenten
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Bovendien zullen klanten meer bereid
zijn om online verzekeringen af te
sluiten en te betalen indien aan een
aantal voorwaarden voldaan zijn
(figuur 6), met name korting op de
premie, een gemakkelijk (online) contact en garanties met betrekking tot
dataveiligheid.

Figuur 6 Extra korting, één contactpersoon en veiligheid van persoonlijke gegevens
halen de klant over de brug
In welke mate zouden de volgende items u aansporen om online de samenstelling en betaling te doen
van uw auto-/brandverzekering?
61%

10% korting op de jaarlijkse premie

57%

E-mail contact met één en dezelfde persoon
Bijkomde garanties met betrekking tot
(data-)veiligheid

48%

Mogelijkheid om over te schakelen naar telefoon

46%

Telefonische opvolging bij akkoord met
een polisvoorstel
Mogelijkheid te chatten met iemand
van de verzekeraar
Mogelijkheid tot videochat met
iemand van de verzekeraar
Online chat met andere klanten

38%
18%
15%
5%

Bron: Accenture/BZB Marktonderzoek 2014 bij 1005 verzekeringsconsumenten
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Markt- en regulatieve veranderingen
vormen de belangrijkste uitdagingen
De rendabiliteit staat
onder druk

De fragmentatie in de markt
beperkt de mogelijkheden

De concurrentie in de verzekeringsmarkt neemt toe door de opkomst van
nieuwe actoren zoals directe spelers,
vergelijkende websites en andere
bedrijven, die zich ook op de markt van
de verzekeringen gooien. Maar ook de
klanten veranderen. Zij vertonen een
ander gedrag tegenover de verschillende distributiekanalen en sturen
daardoor hun verwachtingen bij.

De meeste tussenpersonen opereren op
kleine, lokale schaal en de markt is ook
moeilijk schaalbaar. De werknemers
in een kantoor nemen vaak meerdere taken op, waardoor specialisatie
ontbreekt. Tussenpersonen kunnen
moeilijk hun staf optimaal inzetten in
functie van de klantenverwachtingen.
Zij oefenen ook weinig invloed uit
op de verzekeringsmaatschappijen
waarmee ze werken. De medewerkers
kunnen evenmin de juiste vaardigheden ontwikkelen. Mensen met kritische
verkoopsvaardigheden hebben vaak
geen tijd om ze te benutten, omwille
van hun vele overheadtaken.

Ondertussen zetten ook veranderingen in de regelgeving druk op de
tussenpersonen. Richtlijnen zoals Twin
Peaks II en IMD2 hebben als doel de
consument beter te beschermen, onder
meer door verzekeringsbemiddelaars
meer transparantie naar de klant op te
leggen.
Dit alles leidt tot meer administratiekosten, maar doet vooral de inkomsten
(commissielonen) dalen. Zo raakt de
rendabiliteit van kleine en middelgrote
verzekeringsbemiddelaars ondermijnd.
Om tegengewicht te kunnen bieden
aan al deze veranderingen, heeft de
sector sterke troeven nodig.
Ten slotte tekent zich een golf van
consolidatie af bij de verzekeringsbemiddelaars, waarbij kleinere kantoren
worden overgenomen door grote makelaars en private investeringsgroepen.

Een andere barrière vormt de toegang
tot kapitaal, wat de kantoren nodig
hebben voor hun marketingprogramma’s en technologische investeringen.
De middelen ontbreken vaak om gespecialiseerde profielen aan te trekken.
De makelaar/agent moet ook kiezen
voor het meest geschikte businessmodel en dus uitmaken of hij exclusief of
als verzekeringsmakelaar zal werken.
Al deze hindernissen vormen tegelijk
de belangrijkste uitdagingen voor de
verzekeringsbemiddelaars, als zij hun
rendabiliteit willen stabiliseren en
hun portefeuille willen beschermen of
uitbouwen.
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Omdat de makelaar/agent zijn tijd over
zo veel activiteiten moet verdelen, kan
het klantencontact eronder lijden. Het
persoonlijke contact vormt echter de
voornaamste reden waarom klanten
voor een tussenpersoon kiezen. Hij
heeft er dus belang bij om gerichte
keuzes te maken en zijn tijd slim te
benutten. Dat kan best via twee strategieën:
• Focussen op klantensegmenten
waar advies op maat gevaloriseerd
wordt.
• De digitale evolutie omarmen om
tijd vrij te maken voor waardevol
advies.

DECEMBER 2014

Twee strategieën die de rendabiliteit
kunnen beschermen:
• Focus op klantensegmenten
• Omarm de digitale evolutie
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Klantensegmentatie en focus op
doelpubliek zodat advies op maat
van de klant wordt gevaloriseerd
De meeste verzekeringsbemiddelaars kennen de voordelen van
segmentatie wel en weten hoe sterk de troef is om de klant
een aanbod op maat voor te stellen, maar velen hebben geen
gepersonaliseerde aanpak naar hun klanten ontwikkeld. Nochtans
hebben verschillende consumenten andere verwachtingen. Zij zijn
onder te verdelen in subgroepen, die elk een specifieke aanpak
vergen om hun loyaliteit te verhogen.
Als de verzekeringsbemiddelaar zich
van andere (directe) kanalen onderscheidt door zijn advies op maat, is het
natuurlijk cruciaal dat hij weet welk
type klant welke aanpak vereist. Door
onderzoek van Accenture vinden we

op de Belgische markt vier loyaliteitsgroepen terug (figuur 7). Zij verschillen
duidelijk in attitude tegenover hun
verzekeringsbemiddelaar, qua merkentrouw en frequentie van herevaluatie
van hun huidige producten.

Figuur 7 Loyaliteitssegmenten - Advies kan nu beter aansluiten bij het profiel van de klant
• Niet gebonden
• Evalueren de opties vaak (volatiel)

• Goed afgestemd met primaire merk
• Open voor aanbiedingen van andere merken

Frequentie van herevaluatie

1

3
Prijszoeker

Voorwaardelijk
trouw

2

4
Emotioneel
trouw

Inert trouw

Merk gebonden
• Niet gebonden
• Kijken niet veel rond naar andere offertes

• Gebonden aan primaire merk
• Vertrouwen en kwaliteit zijn belangrijk

Bron: Accenture onderzoek
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Laat advies en service beter aansluiten bij het profiel van de klant
De prijszoekers zijn de meest

1 volatiele consumenten. Zij richten zich op de hele markt en evalueren
vaak hun verzekeringsportefeuille.
Hierbij doen ze een beroep op alle
kanalen, vaak ook online, onder meer
via prijsvergelijkingssites. Zij voelen
zich niet verbonden met hun primaire
verzekeringsmerk, waardoor zij het
snelst geneigd zijn om te vertrekken
zodra ze een beter aanbod vinden.
Prijszoekers zijn het minst gesteld op
frequente communicatie en keuzemogelijkheden in het productassortiment.
Een lage prijs is hét belangrijkste. Cruciaal voor de groep van de prijszoekers
is de transparantie van het aanbod
en de mogelijkheid om objectief deals
te vergelijken. Zij willen zelf kunnen
beslissen welke voordelen ze inruilen
voor een lagere prijs of voor een betere
promotie.

Een tweede groep consumen-

2 ten die zich evenmin gebon-

den voelt aan zijn merk zijn de inert
trouwe klanten. In tegenstelling tot de
prijszoekers evalueren ze zo goed als
geen alternatieven en kijken ze amper
rond. Zij lijken heel trouw. Inertie is
een Belgisch fenomeen, dat ook in
andere sectoren voorkomt, zoals de
aansluiting bij een mutualiteit of een
elektriciteitsleverancier. Deze klanten
vinden het belangrijk om beloond te
worden voor hun vele jaren trouw. Hun
definitie van een goede klant luidt dan
ook simpelweg: ‘Iemand die al lang
klant is’.
Voorwaardelijk trouwe klanten,

3 een derde segment, hebben een
zekere band met hun primaire merk,
maar staan ook open voor nieuwe
aanbiedingen. Voor hen is de factor
prijs-kwaliteit een belangrijke maatstaf. Niet zelden zijn zij klant bij verschillende verzekeringsmerken tegelijk.
Zij nemen meestal beslissingen bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven,
zoals geboortes en huwelijken. Daarom
houdt de verzekeringsbemiddelaar best
nauw contact met deze klanten, zodat
hij kan inspelen op de ontwikkelingen
in hun leven.
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De laatste subgroep van klanten

4 bestaat uit emotioneel trouwe

consumenten. Zij voelen zich sterk
gebonden aan hun primaire merk
en hebben hierdoor weinig tot geen
interesse in andere merken. Zij geloven
in hun merk en zien geen reden om dit
in twijfel te trekken. Vaak gaat het om
oudere mensen uit hogere inkomensgroepen. Hun belangrijkste drijfveren
zijn vertrouwen en kwaliteit van een
product of dienst. Zij verlangen eerder
een exclusieve vipbehandeling, waarbij
de makelaar/agent hen bedient met
een speciale en vooral individuele
service, die hij uitzonderlijk aan zijn
beste klanten aanbiedt. Ze zijn de
beste ambassadeurs voor een merk en
de meest loyale klanten.
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Digitalisering maakt tijd vrij voor waardevol
advies en optimale dienstverlening
Naast een hernieuwde focus op klantensegmentering, moeten
makelaars en agenten inzetten op digitalisering. Doordachte
investeringen in digitale technologie kunnen aanzienlijk veel tijd
vrijmaken doorheen de waardeketen (figuur 8). Deze tijd kan
aangewend worden om de band met de klanten aan te halen door
te focussen op een persoonlijke klantenrelatie. Tussenpersonen
kunnen zo strategische acties ondernemen om producten en
diensten aan te bieden, vertrouwen op te bouwen en de band met
de klant te doen floreren in hoogwaardige relaties. Bovendien
kunnen zij daarvoor samenwerken met verzekeraars.

Figuur 8 Digitalisering maakt tijd vrij voor beter klantenadvies
Tussenpersoon

Verzekeraar
Mobiele sales tool

Prijsvergelijkingswebsites

Digitale
schadeafhandeling

Verkoop

Adwords

Digitale authenticatie
E-mail

Dienst na verkoop

Lead generation
Tele-expertise

Sociale media
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Self-service

Simulator

Website

Bron: Accenture/BZB Marktonderzoek 2014

Elke tussenpersoon kan op verschillnde manieren leads voor de verkoop
genereren en zijn klantenservice
verhogen. De doorsnee consument
gebruikt prijsvergelijkingswebsites
steeds meer om zich te informeren,
voor hij contact neemt met een
makelaar of agent. Hij is steeds beter
geïnformeerd. Daardoor verlopen
gesprekken met hem efficiënter en
vlotter. De makelaar/agent kan zelf
ook de prijsvergelijkingswebsites

benutten om leads te genereren.
Hoewel dit niet eenvoudig is door
de verschillende platformen en de
regulering, zijn er zo al succesvolle
initiatieven gelanceerd. Men kan als
tussenpersoon ook de sociale media
inschakelen om sneller op de hoogte
te raken van belangrijke gebeurtenissen in het leven van de klant, waardoor een meer persoonlijke band kan
opgebouwd worden. Hij kan met deze
kennis de service aan de consument
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vergroten. Een ander voorbeeld is het
gebruik van AdWords als krachtig
middel om klanten aan te trekken. Hij
biedt dan bij bepaalde zoekwoorden
van mogelijke klanten advertenties
aan op Google. Zo is een consument
die op internet informatie over verzekeringen zoekt, snel om te zetten
tot een lead. Eveneens kunnen het
gebruik van e-mail en een (gedeelde)
website de efficiëntie verhogen.
Digitalisering is ook behulpzaam in
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de naverkoop. Klanten verwachten namelijk veel online te kunnen
regelen. Hierbij kunnen tools, aangeboden door de verzekeraar, soelaas
bieden. De klant is het al gewoon om
zijn bankrekeningen te beheren via
PC-banking. Ook bij verzekeringen
behoort zelfbediening tot de mogelijkheden: denk bijvoorbeeld aan het
online afhandelen van een schadeclaim. Ook tele-expertise vindt meer
ingang. De klant hoeft enkel de foto’s
en video’s te sturen van het schadegeval. Zo kan de verzekeringsbemiddelaar de zaak sneller regelen dan
voordien, vanop afstand.
De tussenpersoon kan op zoek gaan
naar die verzekeraars die hem helpen
om zo efficiënt mogelijk te werken.

Meer tijd om de klant te
begeleiden
Hoe efficiënter de digitalisering hem
maakt, hoe meer tijd de verzekeringsbemiddelaar kan besteden aan het
opbouwen en ondersteunen van de
relatie met de klant. Bovendien zal hij
dankzij alle verzamelde data de klant
advies op maat kunnen geven en klantensegmenten kunnen identificeren. Hij
kan zijn klanten persoonlijke, financiële
coaching bieden.

keraar. Er moet tussen alle partijen
een vernieuwd, wederzijds vertrouwen
groeien waarbij verwachtingen goed
op elkaar afgestemd zijn. Een goede
samenwerking tussen bemiddelaars
en verzekeraars zal dan leiden tot een
betere service voor de klant (figuur 9).

Wie binnen het ecosysteem van de
verzekeringsbranche vandaag geen
stappen in de digitale wereld zet, zal
morgen door andere spelers gepasseerd zijn. Wie digitaal mee evolueert,
ziet een win-winsituatie ontstaan voor
consument, tussenpersoon en verze-

Figuur 9 Wie meestapt in de samenwerking, kan een win-win situatie creëren

Analysemogelijkheden
Dataomgeving

Inzichten
individu

Verzekeraar
Inzicht in
de klant

Persoonlijk
contact/info

Tussenpersoon
Integratie
processen

Klantervaring

Bron: Accenture/BZB Marktonderzoek 2014

Bundel de gegevens van bemiddelaar en
verzekeraar om de klant beter te kennen
De verzekeringsbemiddelaar kan de
consumenten door de waardeketen
heen optimaal helpen door de troeven van de diverse kanalen (digitale
kanalen, omni-kanalen) en de analysemogelijkheden van de verzekeringsmaatschappijen goed aan te wenden.
De bemiddelaar beschikt over genoeg
informatie om inzicht te hebben in de

behoeften van elke klant. Als hij deze
geïsoleerde gegevens koppelt aan de
gegevens waarover de verzekeraar beschikt, kan hij van de klant een volledig
plaatje, 360° rond, krijgen. Hoewel
regels rond dataprivacy uitgewerkt
moeten worden, is de maatschappij in
sneltreintempo meer datagedreven aan
het worden. Denk maar aan de recente

44

nieuwsberichten rond het gebruik van
zogenaamde wearables (zoals Fitbit,
Samsung Gear, Apple Watch) om
de levensstijl en gezondheid van de
verzekeringsnemer te meten. De vraag
wordt dus niet of verzekeraars met
meer data moeten omgaan, maar hoe
ze dat zullen doen.

DECEMBER 2014
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Conclusie

De markt en de klant vergen
een integrale aanpak
Makelaars en agenten staan voor enorme uitdagingen. Zowel
de markt als de veranderende regelgeving voeren de druk
op. Tegelijk is de branche gefragmenteerd, ontbreekt het aan
schaalbaarheid, is er nood aan specialisatie en krijgt de branche
moeilijk toegang tot kapitaal. Onderzoek bevestigt nogmaals dat
het merendeel van de consumenten met een tussenpersoon wil
werken. De vertrouwensband en de tevredenheid over het advies
zijn hierbij doorslaggevend. In het steeds hardere klimaat moeten
tussenpersonen echter hun tijd efficiënt verdelen, als ze hun
portefeuille willen behouden en uitbouwen.
Een eerste aanbeveling is dat de verzekeringsbemiddelaar zijn focus legt op klantensegmenten om zo de juiste aanpak voor de juiste klant te kiezen. Veel consumenten waarderen een behandeling en advies op maat heel sterk.
Een tweede aanbeveling luidt dat de tussenpersoon de digitalisering dient te
omarmen. Hij zal zo niet alleen extra inzichten over klanten verwerven, maar ook
zijn tijdsgebruik efficiënter maken. De makelaar/agent zal zich meer kunnen toeleggen op persoonlijk advies en het creëren van een meerwaarde voor de klant.
De digitalisering komt ook de verzekeraars ten goede, omdat het een en ander
zal leiden tot een effectievere verkoop en grotere binding van de consument aan
het merk. Dit is dé win-winsituatie waar voortaan alle betrokken partijen best
naartoe werken.

46

Vertrouw op de
kracht van ervaring.

Met een grote schat aan kennis en ervaring vervolgt de olifant
evenwichtig en standvastig zijn weg.
Slimme investeringen en jarenlange knowhow vormen de basis
voor evenwichtige vermogensbeherende fondsen. Dit kenmerkt
het succesverhaal van het gemeenschappelijke beleggingsfonds
naar Luxemburgs recht Ethna-GLOBAL Defensiv (T).
Voor evenwichtige beleggingen:
www.ethenea.be/nl/ethna-global-defensiv-t

Ethna-GLOBAL Defensiv (T) is geen garantiefonds. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID), het jaarlijkse en halfjaarlijkse
verslag zijn gratis verkrijgbaar (in het Frans en het Nederlands) bij de beheersmaatschappij CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan
86C b 320, B-1000 Brussels. Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR. Het fonds
belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito’s. De waarde
van een belegging in één enkele van de hiervoor genoemde categorieën van beleggingen (behalve andere fondsen en aandelen) kan daarbij tussen
0 en 100 % bedragen. De belegging in andere fondsen mag, net als de belegging in aandelen, 10 % van het vermogen van het fonds niet overschrijden.
Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk
is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten). U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/of interesten die
door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus en in de
KIID. Instapkosten: max. 2,5 %. In België bedraagt de roerende voorheffing 25 %. De actuele prijzen van de fondseenheden worden gepubliceerd
in het dagblad De Tijd. De essentiële beleggersinformatie moet voor elke belegging gelezen worden.
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BZB-lidmaatschap

De Beroepsvereniging van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB) is
de enige wettige beroepsvereniging die de belangen van de zelfstandige bank- en
verzekeringsbemiddelaars behartigt. Anno 2014 zijn meer dan 1350 van uw collega’s
lid van BZB en vertegenwoordigt BZB meer dan 3000 zelfstandigen actief in de sector.
Om uw belangen efficiënt te kunnen verdedigen, is het van belang dat we zoveel
mogelijk gewicht in de schaal kunnen leggen. Wees solidair met uw collega’s die al
BZB-lid zijn en vraag uw lidmaatschap vandaag nog aan!

Belangenverdediging

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

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

Wenst u meer informatie? Contacteer ons gerust op het nummer 055 30 59 89

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

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

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

€ 250,00
€ 280,00
€ 310,00
€ 340,00

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

€ 370,00
€ 400,00
€ 430,00
€ 460,00

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

€ 490,00
€ 520,00
€ 550,00
€ 580,00

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

Datum,

Handtekening,

