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BZB in de bres voor uw belangen
Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen

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-AKTIV E (T).
Voor evenwichtige beleggingen:
www.ethenea.be/nl/ethna-aktiv-e-t/

Ethna-AKTIV E (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 totale
waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49% van het nettovermogen
van het fonds. De belegging in andere fondsen mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het fonds. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een EU-lidstaat of Zwitserland. 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. 3,0%. 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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Drukke tijden met Twin Peaks II
in het vooruitzicht
Het beloven op
zijn zachtst gezegd drukke tijden
te worden. Niet
alleen voor BZB,
maar vooral voor
de
zelfstandige
financiële tussenpersoon. Binnen
een dikke maand moet u immers aan de
nieuwe gedragsregels opgelegd in het kader van Twin Peaks II voldoen. We zijn er ons
van bewust dat dit een moeilijke opdracht
wordt, aangezien er nog heel wat onduidelijkheid heerst. De KB’s die Twin Peaks II
moeten uitvoeren, werden pas in de eerste
week van maart gepubliceerd, een kleine
twee maanden voor ze in werking treden.
De circulaire en de FAQ die in mensentaal
uitleggen wat de nieuwe regels zijn, zijn er
pas een week later gekomen.

en BVVM waren vragende partij om dit ook
voor de PCP’s verplicht te maken.

Een moeilijke opdracht, des te meer omdat de kennis over Twin Peaks II een vereiste van beroepskennis is. Net zoals bij de
antiwitwaswetgeving zal u dus verplicht
een attest moeten voorleggen waaruit
blijkt dat u voldoende kennis hebt van de
nieuwe regels. Daar krijgt u te tellen vanaf
30 april een jaar de tijd voor. FVF, Feprabel

Tegelijkertijd willen we benadrukken dat
de wetgever ook tegemoet is gekomen
aan een eis van BZB, namelijk dat toezicht
nodig is op de commercialisering van
producten en controle op de emittenten.
Zelfstandige financiële tussenpersonen
hebben niet altijd de expertise, noch de
mogelijkheden om de vele producten die

Zeggen dat u de komende periode nog
heel wat werk voor de boeg heeft, is dus
een understatement. Maar u staat er niet
alleen voor. BZB zal haar leden uitgebreid
informeren en helpen om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen. Eerst en
vooral zal u in mei aan één van de gratis
roadshows kunnen deelnemen die BZB
organiseert om haar leden te informeren
over welke maatregelen ze direct moeten nemen in het kantoor als gevolg van
de nieuwe wetgeving. Verder gaan we
samenwerken met Febelfin Academy om
de verplichte bijscholing met test te organiseren. Daarbij zullen we u de kans geven
om na zelfstudie een klassikale opleiding
te volgen vlak voor u de test aflegt. Dit is
voorzien voor het najaar.

op de markt worden gebracht te beoordelen of de risico’s in te schatten. Het is dan
ook een goede zaak dat meer instrumenten voor de toezichthouder worden voorzien ten aanzien van de emittent van de financiële producten. Positief is dat er meer
controle wordt voorzien op financiële producten. De zelfstandige verzekeringstussenpersoon moet erop kunnen rekenen
dat de producten in orde zijn. Ook was BZB
vragende partij voor de verplichting om
een uniforme informatiefiche voor de financiële producten op te stellen. In het kader van de functie als vertrouwenspersoon
heeft de zelfstandige financiële tussenpersoon baat bij uniformiteit en duidelijkheid
met betrekking tot de producten.
BZB heeft niet alleen actief gelobbyd en
voorbereidend werk verricht in het kader
van Twin Peaks II, maar ook in andere dossiers heeft BZB uw belangen behartigd.
Ten slotte hebben we ook een politiek memorandum met daarin onze voornaamste
eisen aan de politieke partijen bezorgd.
Meer informatie daarover vindt u verder in
deze Nieuwsbrief.
Daniel Nicolaes 
Voorzitter

BZB-secretariaat verwelkomt Koen De Gelder
Sinds 3 februari is Koen De Gelder aan de slag als nieuwe
administratieve assistent van BZB. Met een bachelordiploma in marketing en ruim twaalf jaar ervaring als secretaris in een beroepsfederatie zal Koen het secretariaat
van BZB versterken.

BZB-Nieuws

Volg BZB op LinkedIn
BZB nodigt u uit om haar bedrijfspagina op LinkedIn te
volgen. Zo blijft u op de hoogte van onze activiteiten en
de nieuwste ontwikkelingen in de sector.
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DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen
STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN
Zeggen dat de sector overspoeld wordt
door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur intrappen. De voorbije jaren deden al heel wat
nieuwe regels hun intrede, maar 2014
belooft nog beter te doen. Veel van die
nieuwe regelgeving heeft een grote impact op uw professionele activiteit als
financiële tussenpersoon. Niet in het
minst Twin Peaks II. BZB is hier heel actief
tussengekomen om uw belangen te verdedigen. Daarnaast is er ook de wet over
kredietverlening aan KMO’s en het wetsontwerp dat Boek VII in het wetboek van
het economisch recht invoert. Dit brengt
een aantal wijzigingen met zich mee in
het kader van hypothecair krediet, consumentenkrediet en voert een statuut
voor kredietbemiddelaars in. Dan zijn
er ook nog wetsontwerpen over financiële planning en verzekeringen. Ten slotte
geven wij u meer informatie over het
lobbywerk dat BZB verricht heeft in het
kader van de precontractuele informatieverplichting en over het feit dat u door
een wijziging in de wet op de private veiligheid opnieuw cash geld van en naar
uw cliënten thuis brengen.

Twin Peaks II: wat is de stand van zaken?
De wet Twin Peaks II werd eind juli 2013
gestemd. Een belangrijk onderdeel van
Twin Peaks II is dat de MiFID-regels uitgebreid worden naar de verzekeringssector.
Oorspronkelijk was in de wet voorzien
dat verzekeraars deze wet vanaf 1 januari
2014 zouden toepassen, maar dankzij onder meer het lobbywerk van BZB werd dit
uitgesteld naar 30 april 2014. Zo krijgt de
sector iets meer de tijd om zich voor te bereiden. Geen overbodige luxe wanneer je
weet dat er nog heel wat onduidelijkheid
heerst over de concrete invulling van de
nieuwe regels.

Onduidelijkheid troef
Heel wat bepalingen van de wet Twin
Peaks II dienen te worden uitgevoerd
door Koninklijke Besluiten. Voor deze KB’s
werkte de financiële toezichthouder FSMA
na overleg met de sector een voorstel uit.
Pas in de loop van maart werden deze KB’s
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Naast de KB’s was het ook nog wachten tot
half maart op een FAQ en een circulaire die

de FSMA opstelde met meer uitleg over
Twin Peaks II en de KB’s. Bedoeling is dat
deze documenten in mensentaal weergeven wat Twin Peaks II precies inhoudt. De
FSMA zal ook een aantal werkprogramma’s
publiceren met daarin een schets van haar
verwachtingen. Ook deze zullen in een begrijpelijke taal opgesteld zijn. Ze zullen een
praktische vertaling zijn van de circulaire
en zouden beschikbaar moeten zijn voor
de wet in werking treedt, dus voor 30 april
2014.
Voor de concrete uitvoering van de nieuwe
wet zijn er ook een aantal bijkomende reglementen op komst. Een van deze reglementen heeft betrekking op inducements
en is van groot belang voor de verzekeringsmakelaar aangezien het zal toelichten
hoe zij hun commissielonen transparant
moeten maken. Voorlopig is het ook nog
wachten op een reglement met betrekking tot gegevensbewaring. Daarin zal
de FSMA toelichten welke documenten
en gegevens u gedurende vijf jaar lang
(plus gedurende looptijd van polissen) zal
moeten bijhouden. Ten slotte werkt de
toezichthouder nog aan een reglement
inzake rapportering, kosten en een verbod
op commercialisering van bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten. Al deze reglementen worden tegen
de zomer verwacht.
Het komt er dus op neer dat de wet er ondertussen al enige tijd is, maar dat het op
veel vlakken nog niet duidelijk is hoe deze
uitgevoerd moet worden. Maar wat in tussentijd? We rekenen erop dat de FSMA realistisch zal zijn in haar toezicht. Men kan
niet verwachten dat de sector de regels
kan kennen en in de werking geïntegreerd
kan hebben indien de uitvoeringsbesluiten pas in maart zijn verschenen. Zelfs indien de FSMA hier redelijk in is, geeft dit
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aanleiding tot rechtsonzekerheid voor de
tussenpersonen. Zijn klanten kunnen immers wel al de toepassing van de nieuwe
regels inroepen.

Vereiste van beroepskennis
Net als de antiwitwaswetgeving is ook de
kennis over Twin Peaks II een vereiste van
beroepskennis. Zo zullen alle verantwoordelijken voor distributie en natuurlijke tussenpersonen een attest moeten kunnen
voorleggen waaruit blijkt dat ze over de
nodige kennis van Twin Peaks II beschikken. Daar krijgen ze een jaar de tijd voor,
te tellen vanaf 30 april 2014. FVF, Feprabel
en BVVM waren vragende partij om dit ook
voor de PCP’s verplicht te maken. Wie vanaf 30 april een aanvraag doet tot inschrijving, moet slagen in een verplicht examen.

Wat doet BZB voor u?
BZB neemt actief deel aan de werkgroepen georganiseerd door de FSMA. Verder
zal ze haar leden helpen om inzicht te krijgen in de nieuwe regels en hoe ze aan de
nieuwe vereisten zullen kunnen voldoen.
Als BZB-lid zal u de komende maanden
uitgebreid informatie krijgen via diverse
kanalen: via deze Nieuwsbrief, de website
en per e-mail. Houd uw mailbox dus goed
in de gaten. Zodra de circulaire en de FAQ’s
gepubliceerd zijn, brengen wij u daarvan
op de hoogte. Daarin zal zoals hoger vermeld in mensentaal uitgelegd worden wat
Twin Peaks II inhoudt en welke gevolgen
dit voor u als financiële tussenpersoon met
zich meebrengt.

Dyck u door de nieuwe regels loodst (zie
p. 14 voor meer informatie). Deze zijn gratis
en exclusief voor BZB-leden.
BZB zal haar leden ten slotte ook de kans
bieden om aan een voordeeltarief in te
schrijven voor een systeem van blended
learning ter voorbereiding van de verplichte bijscholing met test. Hier zal u door een
combinatie van zelfstudie en een klassikale
opleiding klaargestoomd worden voor de
test, dat u na de klassikale opleiding ook
meteen zal kunnen afleggen. Maar daarover krijgt u binnenkort meer informatie.

BZB organiseert in mei ook een aantal
roadshows, waarin advocaat Tom Van



Kredietverlening aan KMO’s versoepeld
Het klinkt u wellicht niet onbekend in de
oren dat steeds meer bedrijven als gevolg van de financieel- economische crisis
moeilijkheden ondervinden om een krediet te verkrijgen. Bovendien bestaan er
een aantal pijnpunten in de kredietverlening aan KMO’s. Enerzijds is er een gebrek
aan transparantie met betrekking tot het
kredietaanbod in de precontractuele fase
en ontbreekt vaak de mogelijkheid om de
contractuele voorwaarden bij de diverse
kredietgevers te vergelijken. Anderzijds
is er dikwijls geen sprake van een evenwichtige relatie tussen de banken en de
ondernemingen. Die laatste bevinden zich
doorgaans in een zwakkere onderhandelingspositie.
De wet van 21 december 2013 inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen is in het leven geroepen om
een oplossing te bieden voor deze pijnpunten door voor meer transparantie en
evenwicht te zorgen. De wet verscheen op
31 december in het Belgisch Staatsblad en

is in twee fasen in werking getreden. Op
10 januari zijn een beperkt aantal artikels in
werking getreden. De belangrijkste zijn de
beperking van de wederbeleggersvergoeding en de zorgvuldigheidsverplichting.

bijkomende voorwaarden. Er wordt eveneens vastgelegd dat deze vergoeding voor
ondernemingskredieten van maximaal 1
miljoen euro tot zes maanden intrest beperkt wordt.

Zorgvuldigheidsverplichting
en beperking funding loss

Wederzijdse informatieverplichting

De zorgvuldigheidsverplichting houdt in
dat zowel de kredietgever als de kredietbemiddelaar en de onderneming zich te
goeder trouw en billijk dienen te gedragen en dat de informatie die zij verstrekken correct, duidelijk, niet-misleidend en
volledig moet zijn. In het kader van de
beperking van de wederbeleggersvergoeding bepaalt de wet dat de onderneming
te allen tijde het recht heeft om geheel of
gedeeltelijk het verschuldigd kapitaalsaldo
vervroegd terug te betalen, zonder dat
dit recht, met uitzondering van de wederbeleggingsvergoeding, afhankelijk kan
worden gemaakt van het vervullen van
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De overige artikels zijn op 1 maart 2014 in
werking getreden via de gedragscode die
Unizo, UCM en Febelfin opgesteld hebben.
In dit document wordt in concrete termen
bepaald welke informatie de kredietgeverof bemiddelaar moet verstrekken aan de
ondernemer bij zijn kredietaanvraag en op
het moment van het sluiten van de kredietovereenkomst en in welke vorm dit moet
gebeuren. Dit is de zogenaamde informatieverplichting. Dit moet de ondernemer in
staat stellen om met kennis van zaken een
weloverwogen keuze maken tussen de
verschillende beschikbare kredietvormen
en de aanbiedingen van verschillende kredietgevers beter onderling vergelijken.

MAART 2014

Op het moment van de kredietaanvraag
moeten kredietgevers- of bemiddelaars
een passende schriftelijke toelichting verstrekken. Zo kan de ondernemer zich een
algemeen beeld vormen van de kredietvormen die voor hem relevant zijn en welke gevolgen deze voor hem meebrengen.
Dit dient te gebeuren aan de hand van een
standaarddocument. Op het moment van
het kredietaanbod moet de kredietgever
of –bemiddelaar een kosteloos exemplaar
van de ontwerpkredietovereenkomst aan
de onderneming verstrekken, samen met
een summier informatiedocument. Dit document bevat de kenmerken en modaliteiten van het kredietaanbod en moet KMO’s
in staat stellen om dat van verschillende
ondernemingen op eenvoudige wijze met
elkaar te vergelijken.

beoordelen. Dit is nodig om het meest
passende krediet te zoeken voor de onderneming, rekening houdende met haar
financiële situatie.

Modaliteiten
wederbeleggersvergoeding en
motivering bij weigering
De gedragscode legt ook de modaliteiten vast om de wederbeleggersvergoeding te berekenen. Dit moet volgens een
gestandaardiseerd, transparant schema
gebeuren. Deze regeling werd getroffen
aangezien de wetgever oordeelde dat de
berekening van deze vergoeding geen
toonbeeld van transparantie was en dat
dit de kredietnemer niet ten goede kwam.
Ten slotte bepaalt de gedragscode dat
wanneer een krediet wordt geweigerd, de
kredietgever of –bemiddelaar de onderneming in kennis moet stellen van de belangrijkste elementen waarop deze weigering teruggaat of die de risico-inschatting
hebben beïnvloed.


Ook de ondernemer is gebonden aan een
informatieverplichting. Hij moet immers
zo juist en volledig mogelijk antwoorden
op vragen naar informatie die de kredietgever- of bemiddelaar nodig acht om de
financiële toestand en de terugbetalingsmogelijkheden van de onderneming te

Nieuwe bepalingen inzake krediet en kredietbemiddeling
Er is een nieuw wetboek van economisch
recht op komst, waarin alle bestaande
economische regels gebundeld worden.
Het wetboek is opgebouwd uit een reeks
boeken, die elk door een wetsontwerp ingevoegd worden. In het wetsontwerp dat
Boek VII invoegt in het nieuwe Wetboek
van economisch recht zijn enkele bepalingen opgenomen die wijzigingen aanbrengen op het vlak van het hypothecair
krediet en het consumentenkrediet. Het
wetsontwerp voert ook een statuut van
kredietbemiddelaar in. Mogelijk is dit wetsontwerp al gestemd wanneer u dit leest.

Regels inzake hypothecair krediet
voorlopig nog niet in lijn met Europa
Boek XII van het nieuwe wetboek van
economisch recht bevat een aantal wijzigingen aan de wet van 4 augustus 1992
op het hypothecair krediet. Oorspronkelijk was het de bedoeling om meteen alle
Europese bepalingen in dit wetboek op te
nemen. Maar omdat de definitieve richtlijn er nog niet was bij het opmaken van
de tekst, heeft men besloten om enkel de
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aangekondigde nieuwe Europese regels
op te nemen inzake toezicht en controle
op de geschiktheid van ondernemingen
om als kredietgever- of bemiddelaar in België te functioneren.
De initiële wet van 4 augustus 1992 op
het hypothecair krediet blijft dus grotendeels ongewijzigd. Niet voor lang althans,
aangezien de Europese richtlijn inmiddels
goedgekeurd is en binnen de twee jaar in
Belgisch recht omgezet dient te worden.

MAART 2014

Europese richtlijn hypothecaire kredieten
Op 10 december 2013 werd een richtlijn betreffende woonkredietovereenkomsten in plenaire zitting goedgekeurd in
het Europese Parlement. Met de richtlijn wenst Europa een enkele efficiënte en competitieve markt voor hypothecaire
kredieten te creëren in de Europese Unie om de consument te beschermen. Door ervoor te zorgen dat de markt van de
woonkredieten in een verantwoordelijke manier functioneren, wenst Europa met de richtlijn ook financiële stabiliteit
te promoten.
Achtergrond is de financiële crisis, waarbij onverantwoord lenen ertoe bijgedragen heeft dat velen in de Europese Unie
zich geen lening meer konden veroorloven, velen hun lening niet meer konden afbetalen en failliet gingen. Bovendien
vult de richtlijn een gat op in de bestaande regelgeving. EU-regulering inzake misleidende reclame en oneerlijke voorwaarden in overeenkomsten met de consument bevatten immers geen specifieke bepalingen over hypothecaire kredieten. Het geven van precontractuele informatie voor woonkredieten is onderhevig aan een vrijwillige gedragscode,
maar werd tot op heden niet consistent nageleefd. Woon- en renovatieleningen van meer dan € 75.000 liggen buiten
het toepassingsgebied van EU-regels inzake consumentenkrediet en vandaag zijn er geen Europese vereisten voor nietkredietinstellingen die kredieten verstrekken of voor krediet-bemiddelaars.
De richtlijn stelt een aantal principes voor marketing en reclame. Zo wordt koppelverkoop verboden, behalve wanneer
de kredietinstelling duidelijk kan aantonen dat de consument er een groot voordeel uit haalt. Daarnaast legt de richtlijn ook een aantal verplichtingen op inzake het verstrekken van precontractuele informatie, informatievereisten voor
kredietbemiddelaars en informatie over de rentevoet. De richtlijn bevat verder een aantal bepalingen die de kredietverstrekker verplichten om de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen en een aantal informatieverplichtingen voor de consument. De tekst vestigt ten slotte een aantal regelgevende en toezichthoudende principes met
betrekking tot kredietbemiddelaars en enkele bepalingen die een adequate regulering en toezicht van niet-kredietinstellingen moeten toelaten.

Regels inzake consumentenkrediet
aanzienlijk strenger gemaakt
Consumentenkredieten zijn populair. Vorig
jaar hadden de Belgen voor ruim 21 miljard
euro leningen lopen die ze zijn aangegaan
om een auto, koelkast, reis, enz. te kopen.
Maar steeds meer mensen kunnen deze
lening niet meer afbetalen. Het aantal kredietnemers met minstens één achterstallig
contract is opgelopen tot 319.042, samen
goed voor 1,78 miljard euro. De wet consumentenkrediet werd opgenomen in het
nieuwe wetboek en werd op een aantal
vlakken gewijzigd om overmatige schuldenlast tegen te gaan.

Promotie
Het verbod om met kredieten op
openbare plaatsen te leuren wordt een
pak strikter. Vandaag is het al verboden
om kredieten van deur tot deur te
verkopen. Voortaan zullen bijvoorbeeld
ook kredieten die worden aangeboden
op straat of in een metrostation niet meer
kunnen. Ook het ongevraagd aanbieden
van kredieten per post, telefoon of
e-mail wordt verboden. Ook wordt het
verboden om promoties te koppelen aan
het opnemen van een krediet. Het geven
van een korting op een bepaald product
omdat voor dit product een lening wordt
aangegaan, is niet langer toegelaten. Bij
elke advertentie dient bovendien ook
de boodschap “geld lenen kost ook geld”
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verplicht vermeld te worden. Uit cijfers
van de economische inspectie blijkt
immers dat een op de vier advertenties
voor consumentenkrediet de wettelijke
regels niet respecteert. Zo werden er
misleidende cijfers vermeld of informatie
verzwegen of verdraaid.
Verkoop
Kredietgevers- of bemiddelaars zullen
voortaan een vergunning moeten aanvragen waar duidelijke vereisten aan gekoppeld zijn, voornamelijk op het vlak van
beroepskennis. De FSMA zal hier duidelijk
op toezien. Kredietgevers- of bemiddelaars
zullen bij elke klant ook verplicht gebruik
moeten maken van een kredietinformatieformulier waarbij hij om de inlichtingen
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vraagt die nodig zijn om de financiële
toestand van de consument behoorlijk te
beoordelen. Bovendien zal hij ook dienen
te bewijzen dat hij de kredietwaardigheid
van de consument voldoende heeft beoordeeld.
Toekenning
Om consumenten niet nog dieper in de
schulden te steken, zal voortaan ook geen
nieuw consumentenkrediet meer kunnen
worden toegekend aan wie een achterstand heeft van meer dan 1000 euro verbonden met consumentenkrediet. Wie
voor minder dan 1000 euro als wanbetaler
geregistreerd staat, kan eventueel nog een
consumentenkrediet krijgen, maar de kredietgever zal dit dan wel uitdrukkelijk moeten motiveren.
Controle
Tot slot wordt ook op het vlak van controle
een tandje bijgestoken. De FOD economie
zal in de toekomst ook mystery shoppers
inzetten om misbruiken met consumentenkrediet eruit te halen.

Nieuw statuut van
kredietbemiddelaar
Er komt een nieuw statuut van kredietbemiddelaar. Tot nu was het enkel de makelaar in consumentenkrediet die een MEZnummer moest aanvragen. Nu wordt een
registratie bij de FSMA verplicht voor alle
kredietbemiddelaars, ongeacht of zij als
makelaar of als agent werkzaam zijn. Bovendien wordt dit nu ook vereist voor wie
bemiddelt in hypothecair krediet. Er zijn
twee categorieën voorzien: bemiddelaars
van hypothecair krediet en bemiddelaars
van consumentenkrediet. De kredietbemiddelaars zullen net als de andere financiële tussenpersonen een bijdrage in de
werkingskosten moeten betalen.
Net zoals de tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen moet de kredietbemiddelaar
aan een aantal voorwaarden voldoen om

te kunnen worden toegelaten. Ook hier
moet een verantwoordelijke voor de distributie (VVD) worden aangeduid. De kredietbemiddelaar moet de naamlijst van de
VVD’s periodiek aan de FSMA meedelen.
Verder gelden de volgende inschrijvingsvoorwaarden:
• Vereiste beroepskennis
• Vereiste voldoende geschiktheid en professionele betrouwbaarheid
• Beschikken over een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering (niet
voor verbonden agenten en subagenten voor zover de kredietgevers of de
kredietbemiddelaars voor wie zij optreden, die aansprakelijkheid onvoorwaardelijk op zich nemen)
• Toetreden tot een buitengerechtelijke
regeling van consumentengeschillen
• Bijdrage aan de FSMA betalen
• Een professioneel e-mailadres meedelen
BZB heeft ervoor gelobbyd om de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten
in dit kader geen bijkomende voorwaarden op te leggen. Wie als kredietmakelaar
ingeschreven wil worden, moet ten slotte
ook nog een verklaring op erewoord afleggen waarin hij stelt dat hij zijn activiteiten
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uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische
verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij één kredietgever of bij enkele kredietgevers die tot dezelfde groep behoren.
De bemiddelaars in hypothecair krediet
worden onderverdeeld in kredietmakelaars, verbonden agenten en subagenten.
De bemiddelaars in consumentenkrediet
worden op hun beurt onderverdeeld in
kredietmakelaars, verbonden agenten en
agenten in een nevenfunctie. Kredietbemiddelaars die op datum van inwerkingtreding van deze wet ten minste één jaar
de activiteit van consumentenkrediet- en/
of hypothecaire kredietbemiddelaar uitoefenen, kunnen deze activiteit voorlopig
verder uitoefenen. Zij hebben 18 maanden
de tijd om zich in te schrijven bij de FSMA.
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Nieuw statuut onafhankelijk financieel planner in de maak
De sector van financiële planning is de
laatste jaren sterk gegroeid. Maar tot nog
toe ontsnapten de financieel planners aan
elke vorm van toezicht, wat soms tot mistoestanden leidde. De regering heeft een
wetsontwerp klaar dat de activiteit van
het verstrekken van advies over financiële
planning een aantal regels oplegt en aan
het gedragstoezicht van de FSMA onderwerpt.
Financieel planners adviseren particulieren over hoe ze hun vermogen het best
structureren, in functie van hun specifieke
behoeften en doelstellingen. Daarbij komen aspecten kijken van burgerlijk recht,
familierecht, fiscaal recht en erfrecht. Het
verschilt dus van puur beleggingsadvies.

Statuut onafhankelijk financieel
planner: iets voor iedereen?
Het wetsontwerp voert een statuut in van
‘onafhankelijk financieel planner’. Om deze
benaming te kunnen gebruiken, dient
men aan een aantal voorwaarden te voldoen. Een ‘onafhankelijk financieel planner’ moet een vergunning hebben van de
FSMA, moet financiële planning als hoofdactiviteit hebben en mag, om belangenvermenging te vermijden, zijn inkomsten
enkel halen uit het advies van de klant en
niet uit commissies. De FSMA zal nagaan
of de financieel planner over de vereiste
professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikt.

Voorwaarden statuut
onafhankelijk financieel planner
Vergunningsvoorwaarden
99 Hoofdbestuur in België
99 Financieel plan over drie jaar (vorm en inhoud < KB)
99 Vereisten met betrekking tot kwaliteiten van de controlehoudende personen
99 Effectieve leiding uitsluitend natuurlijke personen
99 Vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid
99 Interne organisatie ter naleving van deze wet en uitvoeringsbesluiten
99 Verzekering beroepsaansprakelijkheid vereist

Bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden
99 Voldoen aan de vergunningsvoorwaarden
99 Toezicht op de naleving van de wet door de medewerkers
99 Interne gedragscode (voorwaarden te bepalen bij KB)
99 Vooraf aanstelling van medewerkers meedelen aan de FSMA (goedkeuring
FSMA vereist)
99 Geen beleggingsadvies en advies over transacties in individuele financiële
producten verstrekken
99 Geen gelden van cliënten ontvangen
99 Geen volmacht hebben op de rekeningen van hun klanten
99 Witwaswetgeving naleven
Onafhankelijkheidsvoorwaarden
99 Cumulverbod met:
-- statuut van gereglementeerde onderneming
-- aanbieden om in te schrijven op beleggingsinstrumenten of om deze te
kopen
-- hypotheekonderneming
-- betalingsinstelling
-- verhandelen van goud en edele metalen of deviezen
-- vastgoedmakelaar
Cumulverbod geldt ook voor bestuurders, verbonden ondernemingen en medewerkers
99 Voorwaarden voor cumul met andere professionele activiteiten:
-- geen belangenconflict doen ontstaan
-- reputatie niet in het gedrang brengen
-- organisatorisch en boekhoudkundig gescheiden
99 Vergoeding enkel door cliënten
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Financieel tussenpersoon én
onafhankelijk financieel planner?
Mag u als zelfstandig bankagent of verzekeringsmakelaar advies over financiële
planning geven? Ja, maar dan mag u in
het kader van deze activiteit geen advies
over beleggingsdiensten of transacties in
individuele financiële producten verlenen.
Daarbuiten mag u dat uiteraard wel. Bovendien mag u als tussenpersoon de benaming ‘onafhankelijk financieel planner’
niet gebruiken. U mag ook de benaming
financiële planning of iets gelijkaardigs
niet opnemen in uw commerciële of maatschappelijke naam. Onafhankelijke financiële planners mogen dat wel.
Mag u de klant een vergoeding vragen
voor het verstrekken van advies over financiële planning? Dat hangt ervan af.
Indien u uw klant adviseert over financiële planning in het kader van uw activiteit
als bankagent, dan mag u daar geen geld
voor vragen. U treedt dan immers op in
naam en voor rekening van uw bank en
kan enkel een vergoeding vragen indien
uw bank dit toelaat. Dit moet in zo’n geval
eerder gezien worden als een extra service
aan de klant. Geeft u advies over financiële
planning in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar? Dan zou u dit in principe
wel mogen. Daar wordt in het wetsontwerp niets over geschreven.
Mensen die advies over financiële planning verstrekken in het kader van een
andere professionele activiteit zoals advocaten, notarissen of accountants vallen
buiten het toepassingsgebied van de wet.
Ook gedragsregels voor
financiële planning
Geeft u wel eens advies over financiële
planning of bent u van plan om dit te
doen? Dan moet u net zoals onafhankelijke financiële planners een aantal gedragsregels naleven. Die zullen u niet onbekend
in de oren klinken, want ze zijn gemodelleerd volgens de Europese MiFID-regels
voor beleggingsadvies. Maar daarnaast zijn
er ook een aantal gedragsregels aangepast
aan de specifieke activiteit van financiële
planning. Een overzicht.

Gedragsregels voor financieel planners
Algemeen
99 Op loyale, billijke en professionele wijze voor de belangen van de cliënten
99 Informatie moet correct, duidelijk en niet-misleidend zijn
99 Niet-professionele cliënten te behandelen als consumenten in de zin van
boek VI Wetboek Economisch Recht
Voor het verstrekken van advies
99 Informatie geven aan de (potentiële) cliënt:
-- Identiteit en contactgegevens
-- Statuut en naam van de vergunnende autoriteit (FSMA in België)
-- Mededeling dat het advies normaliter vier aspecten moet belichten (het
burgerlijk recht, het fiscaal recht en de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, en de economische en financiële context)
-- Tarieven en eventuele commerciële voorwaarden
-- Algemene beschrijving van het belangenconflictbeleid
-- Algemene beschrijving van geldende gedragsregels
Let wel: Onafhankelijke financiële planners dienen hun cliënten nog bijkomende informatie
te geven over hun onafhankelijkheid en het feit dat zij geen vergoedingen mogen krijgen,
geen gelden mogen ontvangen en bijhouden, geen beleggingsadvies mogen geven en geen
mandaten of volmachten op rekening van cliënten mogen hebben.

99 Informatie vragen aan de (potentiële) cliënt over zijn/haar
-- Financiële, familiale, professionele situatie
-- Doelstellingen en behoeften inzake financiële planning
99 Schriftelijke overeenkomst te overhandigen aan de cliënt met daarin
-- Rechten en verplichtingen van de partijen
-- Informatie (cf. supra)
-- Uitdrukkelijke vermelding indien cliënt geen multidisciplinaire analyse
wenst + wat wel wordt onderzocht
-- Vermelding van het deel van het vermogen waarover financiële planning
gaat (niets vermelden indien dit het gehele vermogen is)
Tijdens het verstrekken van advies
99 Multidisciplinaire analyse (tenzij uitdrukkelijk anders gewenst door de cliënt)
-- burgerlijk recht
-- fiscaal en fiscaliteit
-- sociale zekerheid en bestaanszekerheid
-- economische en financiële context
99 Optimalisatie gehele vermogen van de cliënt (tenzij uitdrukkelijk anders gewenst door de cliënt)
99 Gepersonaliseerd en passend
Verslag
99 Zo snel mogelijk duidelijk en volledig verslag over het verstrekte advies opstellen
99 Bewijs dat advies passend is bij de persoonlijke situatie van de cliënt en multidisciplinaire analyse
Dossier
99 Inhoud: schriftelijke overeenkomst, verslag en andere bewijsstukken
99 Minstens 5 jaar te bewaren na beëindiging van de contractuele relatie
Belangenconflictenbeleid
99 Voorkomen
99 Beheren
99 Informeren
Let wel: als tussenpersoon moet je het belangenconflictenbeleid met betrekking tot verstrekken van beleggingsdiensten uitbreiden naar verstrekken van raad over financiële planning.
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Verzekeringswetgeving vereenvoudigd
ter bescherming van de consument
Het post-crisis tijdperk wordt gekenmerkt door een niet aflatende zoektocht
van de wetgever naar manieren om de
consument van financiële producten en
diensten meer te beschermen. Een van
de zaken die hiertoe moeten bijdragen is
de reorganisatie van het toezicht. In 2010
kwam Twin Peaks en verdeelde de toezichthoudende bevoegdheden onder de
Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA). Nauwelijks drie jaar later is zijn
grotere broer er al, Twin Peaks II. Nu is er
ook een wetsontwerp dat dezelfde doelstelling nastreeft, namelijk een grotere bescherming van de consument, maar dan
specifiek in de verzekeringssector.
Het wetsontwerp verzekeringen kwam er
ook naar aanleiding van de verplichting
om de Europese richtlijn Solvency II in
Belgische wetgeving om te zetten. Ook
komt het tegemoet aan de nood om de
bestaande verdeling van bevoegdheden

tussen de NBB en de FSMA te verduidelijken. Ten slotte heeft ook het belang om
de bestaande wetgeving ter bescherming
van de consument van verzekeringen te
vereenvoudigen een grote rol gespeeld.
Hoewel de bestaande bepalingen in dit
kader een gemeenschappelijk doel dienen
en het toezicht gebeurt door de FSMA,
zijn ze vandaag immers verspreid over verschillende wetten en uitvoeringsbesluiten.
Het wetsontwerp is een eerste stap om
het wetgevend kader van verzekeringen
te vereenvoudigen door de bestaande
wetgeving in grote mate te bundelen. Zo
zijn een aantal bepalingen die tot de bevoegdheidssfeer van de FSMA behoren
uit de controlewet afgesplitst en ondergebracht in de nieuwe wet. Daarnaast zijn
ook de meeste bepalingen met betrekking
tot de bescherming van de consument
van verzekeringen uit de Europese richtlijn
Solvency II in de wet omgezet. Ten slotte
bevat het ook een aantal normatieve be-

palingen ter bescherming van die consument.
Zo werden er enkele bijzondere verplichtingen in opgenomen voor die verzekeringen die behoren tot de groep activiteit
“leven” en die verbonden zijn met een
beleggingsfonds. Als de verzekeringnemer een niet-professionele cliënt is en de
verbintenis in België aangaat, zullen de
verzekeringsuitkeringen enkel verbonden
mogen worden met activa en/of beleggingsfondsen die in het ontwerp opgenomen zijn. De mogelijkheden van de FSMA
om in dit kader zelfstandig en rechtstreeks
op te treden tegen overtredingen van de
ontwerpwet en om zelfstandig passende
maatregelen te nemen werden verruimd,
zowel ten opzichte van de verzekeraars als
de verzekeringstussenpersonen. Zo mag
niet alles zomaar meer verpakt worden in
beleggingsverzekeringen.

Geldtransport van en naar klanten opnieuw mogelijk
BZB kreeg de laatste tijd heel wat vragen
van leden over het feit dat ze geen cash
van en naar klanten meer mochten brengen. Dit was inderdaad zo, maar is intussen
opnieuw mogelijk. Maar onder strikte beperkingen.
In maart 2012 werden een aantal wijzigingen gestemd in de wet diverse bepalingen
met betrekking tot de wet op de private
veiligheid. Deze wetswijzigingen betekenden dat bankiers, bankagenten of personeel vanaf 1 januari 2013 niet langer met
geld bij de klant op huisbezoek mochten
gaan of omgekeerd geld mochten ophalen bij de klant.
De banksector heeft bij Binnenlandse Zaken gelobbyd om dit toch onder bepaal-

de omstandigheden mogelijk te maken.
Argument was dat het vervoer van geld
door banken van of naar hun cliënten aan
een maatschappelijke behoefte voldoet.
Bijvoorbeeld naar aanleiding van een beleggingsgesprek bij de cliënt thuis, voor
bepaalde groepen in de samenleving zoals bejaarden, mindervaliden, personen
die verblijven in een rusthuis, klanten die
(tijdelijk) niet mobiel zijn.
De wet op de private veiligheid werd opnieuw aangepast, zodat het in een beperkt
aantal gevallen en onder strikte voorwaarden toch mogelijk is om geld van en naar
de cliënt thuis te brengen. Voortaan kan
u legaal cash van en naar uw particuliere
klanten brengen voor een bedrag van
maximaal 3000 euro. Het vervoer van cash
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geld van of naar klanten die een onderneming, handelaar zijn of een vrij beroep
uitoefenen, dienen daarentegen altijd te
gebeuren via een beveiligd waardentransport, tenzij het verrichtingen betreft die
gesteld worden voor niet-beroepsmatige
doeleinden.
Het bedrag van 3000 euro heeft betrekking
op de totaliteit van het vervoerde geld. Zo
is het niet toegelaten om tijdens hetzelfde
transport meerdere klanten 3000 euro te
bezorgen of 3000 euro bij meerdere klanten op te halen.
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BZB lobbyt tegen uitsluiting bank- en verzekeringsagenten
van wet precontractuele informatieverplichting
Het wetsontwerp dat boek X in het nieuwe
wetboek van economische recht invoegt,
bevat een artikel dat de wet precontractuele informatieplicht bij commerciële
samenwerkingsovereenkomsten aanpast.
Bedoeling van deze wet is om de zwakste
partij te beschermen in onderhandelingen
over commerciële overeenkomsten. Zo
moet minstens een maand op voorhand
een ontwerp van overeenkomst worden
bezorgd en in een afzonderlijk document
moeten de belangrijkste contractuele bepalingen worden opgenomen en gegevens die een correcte beoordeling van het
contract moeten mogelijk maken. Het gaat
daarbij onder andere over de historiek, de
staat en de vooruitzichten van de markt,
zowel vanuit algemeen en lokaal oogpunt
als van het marktaandeel, het aantal uitbaters en de expansievooruitzichten van het
netwerk, gegevens over het aantal commerciële samenwerkingsovereenkomsten
en gegevens met betrekking tot kosten en
investeringen. Door de net gestemde wet
wordt de wet precontractuele informatie
voortaan ook van toepassing op handelsagenten. Deze konden tot nu toe geen beroep doen op deze wet.

de eigenlijke totstandkoming van commerciële samenwerking betreffen. De raad
van state merkte dit terecht op in haar advies bij het wetsontwerp en oordeelde dat
deze uitsluiting riskeert in strijd te zijn met
het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel in de Grondwet (art. 10 en 11).

Wat hebben we evenwel vastgesteld? Men
sluit expliciet de bank- en verzekeringsagenten uit van de bescherming van deze
wet. Als reden daarvoor wordt aangehaald
dat er al regels bestaan die de bank- en
verzekeringsagent beschermen en dat zij
al voldoende informatie ter beschikking
hebben in hun voordeel.

Bovendien stelt BZB vast dat er in de
praktijk juist een tekort is aan duidelijke
informatie. Zo wordt het zogenaamde
financieel plan zelden of nooit bezorgd
aan agenten in spe. De uitsluiting van de
bank- en verzekeringsagenten geeft een
déjà-vu gevoel. Immers bij de wet op de
handelsagentuur werden de bank- en verzekeringsagenten ook eerst uitgesloten.
Pas jaren nadien werd deze onterechte uitsluiting rechtgezet. Het Arbitrage of heeft
overigens ook geoordeeld dat deze uitsluiting strijdig was met het gelijkheids- en
non-discriminatiebeginsel in de Grondwet.

Wat is het standpunt van BZB?

Wat heeft BZB ondernomen?

Het spreekt voor zich dat BZB niet akkoord
gaat met deze uitsluiting. Ze is immers
onterecht en kan op geen enkele manier
gefundeerd worden. De wetten over de
bank- en verzekeringsagentuurovereenkomst bevatten immers geen bepalingen
die de precontractuele verhoudingen en

BZB heeft sterk gelobbyd om de uitsluiting
van de agent uit het wetsontwerp te bannen. Vooreerst hebben we contact opgenomen met de kabinetten van de ministers
Geens, Vande Lanotte, De Croo, De Crem
en Laruelle met de vraag om het wetsontwerp op dit punt nog aan te passen. Bij de
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ministers was er evenwel geen bereidheid
om het wetsontwerp nog aan te passen.
Vervolgens hebben we een amendement
opgesteld, dat we per e-mail aan de Nederlands- en Franstalige leden van de
Commissie Bedrijfsleven hebben bezorgd
met de vraag om dit amendement goed
te keuren of op zijn minst de beroepsvereniging te horen in de Commissie alvorens
het wetsontwerp te stemmen. Uiteindelijk
toonden de meerderheidspartijen zich
niet bereid om het amendement in deze
fase van het wetgevingsproces nog te aanvaarden. Daarop hebben we onafhankelijk
extern advies ingewonnen bij het advocatenkantoor Peeters & Partners. Uit het advies dat het kantoor opgesteld heeft, blijkt
dat ook zij van mening zijn dat de uitsluiting niet gerechtvaardigd kan worden en
meer nog, dat deze uitsluiting in strijd is
met artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Voor de plenaire zitting over het wetsontwerp hebben we dit advies alsnog overgemaakt aan alle parlementsleden, met de
uitdrukkelijke vraag om het wetsontwerp
niet ongewijzigd te stemmen. Ook hebben we duidelijk gemaakt dat BZB zich
– indien het wetsontwerp toch ongewijzigd gestemd zou worden – genoodzaakt
ziet om de vernietiging te vragen bij het
Grondwettelijk Hof.

Wat zal BZB nog voor u doen?
Nu de wet ongewijzigd is goedgekeurd
en de bank- en verzekeringsagenten dus
effectief uitgesloten zijn van de toepassing van de bescherming van de precontractuele informatie, overweegt BZB een
beroep tot vernietiging van deze wet bij
het Grondwettelijk Hof. In elk geval stellen
we alles in het werk om de politici ervan te
overtuigen om de uitsluiting ongedaan te
maken. De basis werd inmiddels al gelegd.
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GRATIS en exlusief voor
BZB-leden

Roadshow Twin Peaks II

BZB organiseert een reeks roadshows om u te informeren over hoe u aan de nieuwe verplichtingen in het kader van Twin Peaks II kan voldoen.
18u30		

Onthaal met broodje en drankje

19u00 - 20u30

Tom Van Dyck – Twin Peaks II: de praktijk

Na het BZB-congres bundelt BZB opnieuw haar krachten met Tom Van Dyck, advocaat-partner bij het
advocatenkantoor Liedekerke. We zijn nu een half jaar verder en Twin Peaks II is een realiteit. Maar hoe past u nu
MiFID concreet toe? Hoe vermijdt u problemen? En wat brengt de nabije toekomst? BZB heeft een lijst opgesteld
met een aantal praktische vragen waarmee u zal geconfronteerd worden. Tom zal deze praktische vragen helder
en beknopt beantwoorden en u ook concrete tips geven.
20u30 - 21u00
		

Thomas Christiaens en Frank Vanhoonacker –
Het belang van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als gevolg van de nieuwe regels bent u in veel meer gevallen aansprakelijk. Thomas Christiaens, underwriter
professional indemnity bij AIG en Frank Vanhoonacker, underwriting manager professional indemnity bij AIG,
geven u meer informatie over de groepspolis beroepsaansprakelijkheid van BZB en de manier waarop AIG te werk
gaat. Ook geven ze een aantal voorbeelden van claims.
Waarom deelnemen?
-- U krijgt de meest recente informatie over Twin Peaks II
-- U krijgt antwoord op uw praktische vragen
-- U krijgt concrete “tips & tricks”
-- Geen theorie, maar wel praktische focus met veel ruimte voor uw vragen
-- U komt te weten of u wel voldoende verzekerd bent

1 punt bank en
2 punten verzekeringen

Praktische informatie
Data en locaties
U kan de opleidingen op de volgende drie data en locaties volgen:
• Woensdag 7 mei Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde
• Donderdag 8 mei Confed. Bouw Limburg, Prins-Bisschopssingel 34/A, 3500 Hasselt
• Maandag 12 mei Hof ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem.

Inschrijven noodzakelijk

Naam Kantoor: ..........................................................................................................................................................................................

Naam en voornaam deelnemer 1: ................................................................................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 2: ................................................................................................................................................................................................................................................
BZB-Lidnummer:
Kantooradres:

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BZB bundelt voornaamste eisen
in politiek memorandum
Het statuut van de zelfstandige tussenpersoon komt van alle kanten steeds meer
onder druk te staan. De commissionering
zit de laatste jaren steeds meer in dalende
lijn. Het aantal kantoren dat daardoor genoodzaakt is om te stoppen of om te fuseren met een ander kantoor neemt alsmaar
toe. Ook is er almaar minder personeel aan
de slag bij de zelfstandige financiële tussenpersoon. Bovendien maken financiële
instellingen meer en meer gebruik van andere directe kanalen zoals internet en mobile banking. Tenslotte heeft de financiële
crisis een regeldrift in gang gezet met heel
veel bijkomende eisen en gedragsregels
voor de zelfstandige financiële tussenpersonen met grote bijkomende kosten op
het vlak van compliance, opleiding en administratie tot gevolg. Kortom, de zelfstandige financiële tussen-persoon wordt ge-

confronteerd met een vermindering van
de inkomsten, een aanzienlijke verhoging
van de kosten en een serieuze toename
van de aansprakelijkheid.
Om het voortbestaan van het beroep van
de zelfstandige financiële tussenpersoon
te verzekeren, heeft BZB een aantal eisen
vooropgesteld. Deze heeft ze gebundeld
in een politiek memorandum, dat aan
verschillende partijen werd bezorgd. Een
greep hieruit:
• De vrijwaring van de onafhankelijkheid
van de verzekeringsmakelaars die ook als
bankagent actief zijn
• Opname bank- en verzekeringsagenten
in toepassingsgebied van de wet precontractuele informatieplicht bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

• Wetswijziging tot verbetering van de
werking van paritaire overlegorganen
• Invoering code voor interne audit met
daarin de rechten en de plichten van de
bankagent
• Creëren van stagemogelijkheid om ervaring noodzakelijk voor de inschrijving als
zelfstandig agent of bankmakelaar in het
register van de FSMA op te doen
• Een soepelere regeling voor herinschrijving van de bankagent na opzeg
• Mogelijkheid tot beroep tegen beslissingen van de FSMA
• Afschaffing van kost van € 500 bij aanvraag tot inschrijving bij de FSMA
• Instelling van een adviescommissie voor
bank- en beleggingsdiensten naar analogie met commissie verzekeringen

Compliance:
wat betekent dit voor de tussenpersoon?
Tijdens de tweede lunchcauserie in het
concept Plat Financier, gaf Hein Lannoy, adjunct-directeur bij de FSMA, uitleg over de betekenis en de rol van de
complianceofficer voor de zelfstandige
financiële tussenpersoon. Dit resulteerde
in heel wat bruikbare tips en advies en
vooral een andere visie op de compliancedienst.

De compliancefunctie is belast met het
toezicht op de naleving van de wettelijke en/of reglementaire integriteitsen gedragsregels die van toepassing
zijn op de instellingen.

Hoe heeft compliance vorm
gekregen?
Men zou denken dat compliance er pas
gekomen is in de nasleep van de financiële crisis, maar niets is minder waar. De
wettelijke basis van de notie werd al elf
jaar geleden gelegd. De wet van 11 januari 1993 (antiwitwaswetgeving) verplichtte
de ondernemingen toen om een persoon
aan te stellen – de zogenaamde monsieur propre - om toezicht uit te oefenen op
de naleving van de regels om witwassen
en financiering van terrorisme te voorkomen. Deze functie is de voorloper van de
complianceofficer die we vandaag kennen
en verplichtte de tussenpersoon voor het
eerst om de klant te identificeren.
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Hein Lannoy, adjunct-directeur bij de FSMA.

Intussen is er heel wat veranderd. Vandaag is de monsieur propre vervangen
door een compliance-cel, waar doorgaans
meerdere personen te werk gesteld zijn. Bij
sommige grootbanken werken meer dan
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100 mensen die erop moeten toezien dat
de bank de regels naleeft. Bij kleine ondernemingen mag de complianceofficer worden bijgestaan door externe deskundigen.

Anderzijds dient hij de relevante personen
te adviseren en bij te staan opdat ze deze
verplichtingen zouden nakomen.

In 2011 voerde de FSMA een erkenningsverplichting in voor complianceofficers
en wel omwille van twee redenen. Eerst
en vooral wilde ze zeker zijn dat de juiste
mensen met de juiste kennis en ervaring
werden aangesteld. Ten tweede moest de
erkenning voor een soort van kwaliteitslabel zorgen die de autoriteit van deze functie binnen de financiële sector en binnen
de betrokken instellingen moest ondersteunen. Het is immers geen sinecure om
een instelling op de vingers te tikken.

Hein Lannoy, adjunct-directeur bij de
FSMA
De complianceofficer staat aan het hoofd
van de compliance-cel die op haar beurt
verantwoordelijk is voor het opstellen van
richtlijnen voor de medewerkers, het uitwerken van procedures, het sensibiliseren,
het permanent vormen, het rapporteren
van incidenten, het adviseren van nieuwe
producten en het opvolgen van de regelgeving. De cel heeft een aangepast statuut
binnen de organisatie.
Het is belangrijk dat de complianceofficer
onafhankelijk kan optreden binnen de onderneming. Om ervoor te zorgen dat hij
zijn job naar behoren kan uitvoeren, werd
een compliancecharter opgesteld. Daarin
staat bijvoorbeeld dat de complianceofficer toegang heeft tot alle informatie, dat
hij het recht heeft om de voorzitter van de
raad van bestuur te contacteren indien nodig, onder welke modaliteiten hij de toezichthouder kan contacteren, etc.

Wat is de taak van complianceofficers?
De domeinen waarop compliance onder
meer van toepassing is, zijn witwasreglementering, behoorlijk beloningsbeleid,
fiscaal voorkomingsbeleid, onverenigbaarheidsregels, regels inzake marktmisbruik,
MiFID-gedragsregels, antidiscrimatiewetgeving, specifieke bepalingen voor de
banksector, publiciteitsregels, klachtenbehandeling, outsourcing en wet marktpraktijken. Instellingen kunnen hier zelf nog
bepaalde integriteitsregels aan toevoegen.
Ze mogen evenwel niet zo ver gaan dat die
in strijd zijn met andere regels. Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat banken
onder het mom van een integriteitstoezicht beperkingen zouden opleggen aan
hun agenten waardoor deze niet langer
hun nevenactiviteiten als verzekeringsmakelaar zouden kunnen uitoefenen. Als de
tussenpersoon met vragen zit hieromtrent,
kan hij terecht bij de complianceofficer
van zijn bank. Hij kan ook het integriteitsbeleid van de bank opvragen.

De complianceofficer heeft een tweeledig
takenpakket. Enerzijds dient hij de aangepastheid en de efficiëntie van het beleid,
de procedures en de maatregelen ter naleving van de integriteitsregels en de gedragsregels te controleren en te evalueren.

Model van de drie verdedigingslinies
De compliancefunctie maakt deel uit van
de transversale controlefuncties. Dit is het
model van de drie verdedigingslinies. Het
eerstelijnstoezicht is de interne controle.
Dit is de dagelijkse controle op het niveau
van de operationele systemen zelf aan de
hand van de interne procedures. In de regel gebeurt dit door de hiërarchie. Bij sommige kredietinstellingen zijn er specifieke
cellen die de procedures opvolgen zoals
bijvoorbeeld de inspectiediensten onder
de verantwoordelijkheid van de commerciële directie. Vaak is deze eerstelijnscontrole het zwakke punt in de organisatie.
Daarboven staat het tweedelijnstoezicht:
de compliancefunctie en de riskmanagementfunctie. Deze controleren of het
eerstelijnstoezicht afdoende is, welke
controles er zijn gebeurd, etc. Het tweedelijnstoezicht kan maar toezicht uitoefe-
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nen indien het eerstelijnstoezicht correct
functioneert. Het is een permanente toezichtsfunctie. In bepaalde gevallen staat
de complianceofficer echter in de eerste
verdedigingslinie en heeft hij rechtstreekse
bevoegdheid ten opzichte van de medewerkers. Dit is bijvoorbeeld zo bij toepassing van de regels inzake persoonlijke
verrichtingen van relevante personen, de
regels inzake marktmisbruik en in sommige gevallen ook bij het beheer van belangenconflicten waarbij gewaakt moet
worden over de informatie-uitwisseling
tussen verschillende departementen van
de onderneming of binnen een groep.
De interne audit ten slotte controleert op
periodieke basis de effectiviteit en de efficiëntie van het eerste- en tweedelijnstoezicht met inbegrip van compliance. De interne audit is ook onafhankelijk en brengt
verslag uit bij de effectieve leiding en de
raad van bestuur en baseert zich onder
meer op het werk van de compliance.

De compliancefunctie
en de bankagent
Tijdens de lunchcauserie schetste Hein
Lannoy een aantal situaties waarin de
bankagent in aanraking kan komen met
compliance.
Belangenconflicten
Stel dat je bankagent en verzekeringsmakelaar bent en bepaalde commerciële doelstellingen door de bank opgelegd
krijgt voor specifieke beleggingsproducten waarover je je cliënten moet adviseren.
Of nog, als agent krijg je een lening voor de
verbouwing van je agentschap waarbij de
rente wordt herbekeken in functie van je
omzetcijfers in zeer specifieke producten.
Een derde voorbeeld betreft de praktijk
waarbij op agentenvergaderingen lijsten
worden meegedeeld met de tussentijdse
verkoopsresultaten voor de betrokken
agenten in welbepaalde producten en er
op die manier druk wordt gezet om nog
meer van de betrokken producten te verkopen. Zeker wanneer de agenten met
hun cliënten in een adviesrelatie zitten, zijn
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dergelijke praktijken problematisch omdat
het risico bestaat dat je dan producten zult
verkopen die niet geschikt zijn voor de
cliënt. Dit zijn drie duidelijke gevallen van
belangenconflicten tussen de cliënt en de
bank.
Maar ook belangenconflicten tussen cliënten kunnen zich voordoen. Een voorbeeld
daarvan is wanneer je als agent kortingen
mag toestaan op de basisrente van hypothecaire leningen ten aanzien van de een
cliënt in de mate dat je daarvoor punten
hebt verdiend door de verkoop van bepaalde beleggingsproducten aan andere
cliënten. Wanneer je als financieel tussenpersoon dergelijke zaken meemaakt, kan
je altijd contact opnemen met de compliancedienst van je bank met melding van je
vraag of probleem. Zaak is om deze goed
te documenteren. Ook kan het aangewezen zijn om te vragen dat dit behandeld
wordt op confidentiële basis, zodat er
geen ongerustheid moet zijn dat de commerciële directie je daarover zou aanpakken.
Hein Lannoy is van oordeel dat de complianceofficer nu vaak te weinig zicht heeft
op de business en dat het zeker nuttig kan
zijn dat deze meer input krijgt vanuit de
business. De FSMA komt in principe niet
tussen in de behandeling van problemen
tussen de agenten en hun banken. Toch
is de FSMA vragende partij om van dergelijke praktijken op de hoogte gebracht te
worden. De FSMA wil er immers op toezien
dat de regels worden nageleefd. Gelet op
het beroepsgeheim waaraan de FSMA gebonden is, kan er evenwel geen feedback
worden gegeven.

Wie vragen heeft bij bepaalde praktijken en de compliancedienst daar niet
durft over aan te spreken, kan contact
opnemen met BZB. Een andere mogelijkheid is om de FSMA zelf in te lichten.
Dit kan door een e-mail te sturen naar
conduct@fsma.be.

Interessante weetjes
• De FSMA werkt op basis van een risk assessment. Indien er veel klachten komen over een bepaalde onderneming, dan stijgt die instelling in de lijst van de
te controleren ondernemingen. De FSMA reageert niet per definitie onmiddellijk op een alleenstaande klacht van een individu, maar gebruikt die wel steeds
als input in het risk assessment.
• Ook de leden van het paritair overlegorgaan kunnen de complianceofficer bevragen met betrekking tot mogelijke belangenconflicten in het commissiebare

Persoonlijke verrichtingen
Stel: als agent heb je een eigen beleggingsportefeuille of je bent lid van een
beleggingsclub waarvan je cliënten ook
lid zijn. Dit is een voorbeeld van een persoonlijke transactie. De FSMA verwacht dat
de agent deze transacties meldt aan de
bank. Vragen hierover kunnen steeds aan
de betrokken complianceofficer worden
gesteld. Deze regels gelden overigens niet
voor de verrichtingen die betrekking hebben op ICB's.

Zorgplicht
Stel: je bent actief als bankagent en als verzekeringsmakelaar. Als makelaar oordeel
je dat een tak 23 levensverzekering niet
geschikt is voor je cliënt wegens zijn risicoaversie en gebrek aan kennis. Maar als
bankagent mag je op basis van de vragenlijst en analyse van de bank wel een gemengd beleggingsfonds aanbieden. Als je
twijfels hebt over hoe je in dergelijke situatie het best handelt, kan je steeds contact
opnemen met compliance.

Insider dealing
Als agent heb je een cliënt die financieel
directeur van Barco is en je wilt zelf ook in
het aandeel Barco handelen. Gelet op de
persoonlijke relatie die je met deze cliënt
onderhoudt en de mogelijke informatie
die je van hem krijgt over Barco, bestaat er
een reëel risico dat je over bevoorrechte of
inside informatie kan beschikken. Indien
dit het geval zou zijn mag je niet in het
betrokken aandeel handelen. Misbruik van
voorkennis kan immers strafrechtelijk vervolgd worden of kan aanleiding geven tot
administratieve boetes van de FSMA. De
FSMA raadt aan om in dergelijke situaties
vooraf overleg te plegen met de complianceofficer om zeker te zijn binnen welke
grenzen je mag handelen. De bank heeft
namelijk de wettelijke verplichting te melden wanneer ze op de hoogte is van misbruik van voorkennis.

Voorkomingsbeleid witwassen
Op een dag krijg je een cliënt over de vloer
die handelt in naam van een vennootschap gevestigd op Curaçao waarvan de
statuten geen inzicht geven in de economische rechthebbende. Ook in dergelijk
geval geeft Hein Lannoy het advies om
contact op te nemen met de complianceofficer om zeker te zijn binnen welke grenzen je mag handelen.
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Gouden regel: Twijfel je of iets al dan
niet toegelaten is? Neem dan voor de
zekerheid contact op met de dienst
compliance.

MAART 2014

voorziet alle audio, visuele en decoratie aspecten
voor uw privéfeest, trouwfeest, bedrijfsfeest, congres,...

Ruben Dierickx • 0473 / 37 22 79 • info@ampson.be • www.ampson.be
18

MAART 2014

Fiscaal voordelige overdracht
van familiebedrijven in Vlaanderen
OOK INTERESSANT VOOR VERZEKERINGSMAKELAARS EN -TUSSENPERSONEN
Sinds 2012 zijn in Vlaanderen de fiscale
regels voor het belastingvrij schenken
en tegen een laag tarief vererven van
familiebedrijven grondig gewijzigd1. De
Vlaamse Regering heeft na de invoering
van de nieuwe regels nog een Omzendbrief gepubliceerd om een aantal onduidelijkheden uit de wereld te helpen en
nadere toelichting te geven2.
In de nieuwe regeling kiest de wetgever
ervoor om de schenking van familiebedrijven vrij te stellen van schenkingsrechten met de bedoeling bedrijfsleiders aan
te sporen reeds tijdens hun leven na te
denken over de opvolging van hun familiebedrijf, de effectieve overdracht ervan te
regelen en het familiebedrijf door te geven
aan de volgende generatie. Tegelijk wordt
voorzien in een verlaagd tarief aan successierechten van 3% of 7%. Dit laatste enkel
indien de overdracht voordien niet reeds
via een geregistreerde schenking werd uitgevoerd volgens de voorwaarden die voor
vrijgestelde schenkingen gelden.

tarief inzake successierechten) te kunnen
genieten zijn dezelfde voor de schenkingsrechten als voor de successierechten.
In concreto betekent dit dat om van een
vrijgestelde schenking van een familiebedrijf te kunnen genieten een aantal voorwaarden moeten voldaan zijn3. Dezelfde
voorwaarden gelden trouwens wanneer
men een familiebedrijf wil laten vererven
tegen de verlaagde successietarieven: successietarief van 3% voor verkrijgingen in
rechte lijn en tussen echtgenoten of feitelijk of wettelijk samenwonenden en een
successietarief van 7% voor verkrijgingen
tussen andere personen4.

Welke ondernemingen en
vennootschappen komen in
aanmerking?
Twee verschillende types van familiebedrijven komen in aanmerking voor de fiscale gunstregeling:

ale onderneming”.
Familiale ondernemingen zijn die bedrijven die een “nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of vrij beroep”
uitoefenen. In concreto valt dus ook de
activiteit, en alles wat erbij hoort, van een
verzekeringsmakelaar in principe binnen
het toepassingsgebied van deze nieuwe
regeling. Wel is vereist dat de familiale
onderneming persoonlijk wordt geëxploiteerd door de schenker of de erflater zelf,
zijn of haar echtgenoot of samenwonende
partner.
De fiscale gunstregeling kan evenwel
niet toegepast worden op de onroerende
goederen die hoofdzakelijk tot bewoning
worden aangewend of zijn bestemd. Een
bijkomende bestemming tot bewoning
vormt echter op zich geen probleem. De
Vlaamse Belastingdienst kan dit geval per
geval beoordelen.

b) Familiale vennootschappen
Deze regeling is van toepassing indien de
schenker of de overledene op het ogenblik
van de schenking of van het overlijden zijn
fiscale woonplaats had in het Vlaamse Gewest. Ligt de fiscale woonplaats buiten het
Vlaamse Gewest, en bijvoorbeeld in Brussel of Wallonië, dan zullen de in Brussel of
in Wallonië toepasselijke regels uitwerking
hebben. Ieder Gewest heeft immers zijn
eigen regels… In deze bijdrage gaan we
nader in op de regels die in Vlaanderen van
toepassing zijn.
Wat?
De voorwaarden om van de gunstregelingen (= vrijgestelde schenking of verlaagd

a) Familiale ondernemingen
De vrijstelling van schenkingsrechten of
de verlaagde tarieven inzake successierechten gelden voor alle activa die door
de schenker of de erflater, zijn of haar echtgenoot of de met hem of haar wettelijk of
feitelijk samenwonende beroepsmatig zijn
geïnvesteerd in een zogenaamde “famili-

De fiscale gunstregeling geldt tevens voor
de aandelen van familiale vennootschappen met zetel van werkelijke leiding in één
van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (hierna “EER”). Aandelen
zijn deelbewijzen die het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen en waaraan
stemrecht is gekoppeld. Ook certificaten
van aandelen kunnen van de vrijstelling

Vlaams Decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2012, Belgisch Staatsblad 30 december 2011, 4de editie – in werking getreden op 1 januari 2012.
2
Omzendbrief van 20 juli 2012, Belgisch Staatblad 23 augustus 2012.
3
Artikel 140bis, § 1, eerste lid Wetboek van Registratierechten, hierna “W.Reg”.
4
Artikel 60/1, § 1 Wetboek van Successierechten, hierna “W.Succ”.
1
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van schenkingsrechten en de vermindering van successierechten genieten.

Wie kan genieten van de fiscale
gunstregeling?

Belangrijk is dat schuldvorderingen op een
familiale vennootschap niet werden opgenomen in de gunstregeling. De rekening-courant die de zaakvoerder op de
vennootschap heeft kan dus in principe
niet met vrijstelling van registratierechten
worden geschonken indien de schenking
wordt geregistreerd.

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe gunstregelingen moet het gaan om de
schenking of de vererving van de volle of
van de blote eigendom of van het vruchtgebruik van de activa van familiale ondernemingen of aandelen van familiale vennootschappen. Het is dus niet nodig dat
de volle eigendom wordt overgedragen.

Een familiale vennootschap is, net zoals
een familiale onderneming (zie hoger), een
vennootschap die de uitoefening van een
nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of van een vrij beroep tot
doel heeft (een zgn. “kwalificerende activiteit”). Een verzekeringskantoor dat wordt
geëxploiteerd onder vennootschapsvorm
kan dus eveneens genieten van de fiscale
gunstregeling. Wel dient er bij een familiale vennootschap effectief sprake te zijn
van een reële economische activiteit, zodat vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben, bijvoorbeeld
de zgn. villavennootschappen die enkel
passief privévastgoed aanhouden, uitdrukkelijk uitgesloten worden van het nieuwe
gunstregime. Het volstaat niet dat het
maatschappelijk doel in de statuten van
de vennootschap een kwalificerende activiteit bevat: de vennootschap dient deze
activiteit ook daadwerkelijk en effectief uit
te oefenen.

Wel is vereist dat op het moment van de
schenking of van het overlijden de schenker of de erflater en/of zijn of haar familie
minstens 50% van de aandelen in de familievennootschap in volle eigendom heeft/
hebben. De Omzendbrief verduidelijkt
evenwel dat indien de schenker enkel de
naakte eigendom bezit en iemand anders
van zijn of haar familie het vruchtgebruik,
de fiscale gunstregeling toch van toepassing kan zijn. De “familie” heeft immers gezamenlijk de volle eigendom van de aandelen en de schenker kan dus genieten
van de nieuwe regeling.

Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit uit te oefenen
indien uit de balansposten van de gepubliceerde (geconsolideerde) jaarrekening van
de vennootschap van minstens één van de
drie boekjaren voorafgaand aan de datum
van de authentieke schenkingsakte of het
overlijden blijkt dat:
(i) De bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen (post 62 van de resultaten
rekening) 1,5% of minder bedragen van
de totale activa en
(ii) De terreinen en gebouwen (post 22 van
de balans) meer dan 50% uitmaken van
het totaal actief (post 20/58).

Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian.

Van belang is dat de bezoldigingen en
sociale lasten die aan de zaakvoerder(s) of
bestuurder(s) betaald worden niet meegeteld worden in voormelde berekening.
Holdingvennootschappen kunnen in principe niet genieten van de nieuwe regeling. Onder bepaalde voorwaarden zijn zij
echter toch expliciet opgenomen in het
toepassingsgebied. Zo is de nieuwe regeling van toepassing op de aandelen van
een holdingvennootschap indien deze
holding ook zelf een kwalificerende activiteit uitoefent (een “actieve” holding) of
indien de holding 30% van de aandelen
aanhoudt in minstens één directe dochteronderneming die gelegen is in de EER
en die zelf wel een kwalificerende activiteit
uitoefent (een “passieve” holding met een
actieve dochter).
Managementvennootschappen lijken volledig in aanmerking te komen voor de
gunstregelingen. De wettekst zelf, evenals
de Omzendbrief van de Vlaamse Regering,
bevat geen enkele indicatie dat managementvennootschappen uit het toepassingsgebied vallen, zodat ook de aandelen
van deze vennootschappen fiscaal gunstig
kunnen worden overgedragen.
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Samengevat: de volle eigendom dient in
het bezit van de schenker of de erflater of
zijn of haar familie te zijn, maar de schenking of de erfenis kan fiscaal voordelig
geschieden indien enkel de naakte eigendom of het vruchtgebruik wordt overgedragen.
Volgens de nieuwe regeling kunnen ook
aandelen die worden aangehouden door
middel van “fiscaal transparante entiteiten”
– zoals de burgerlijke maatschap en de
stichting – van de gunstregeling genieten.
In de nieuwe regels werd ook voorzien dat
een familiale vennootschap geleid door
twee of drie families kan geschonken en
vererfd worden met toepassing van de
nieuwe gunstregimes. In dat geval volstaat
het dat de schenker of de erflater en/of zijn
of haar familie 30 % van de aandelen in volle eigendom heeft, indien hij of zij samen
met 1 andere aandeelhouder (natuurlijk
persoon) en/of zijn of haar familie minstens 70 % van de aandelen van de ven-
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nootschap heeft, of indien hij of zij samen
met 2 andere aandeelhouders (natuurlijke
personen) en/of hun familie minstens 90 %
van de aandelen in volle eigendom heeft.

gen belast aan het normale tarief;
(v) De zetel van werkelijke leiding mag
niet verplaatst worden buiten de EER.
De Vlaamse Belastingdienst is belast met
de controle op de naleving van deze voorwaarden. Indien deze voorwaarden niet
langer vervuld worden, kan de Belastingdienst alsnog een belastingheffing tegen
het normale tarief opleggen.

Voor de participatievoorwaarde wordt
onder familie verstaan: (i) de echtgenoot
of samenwonende van de schenker, erflater of aandeelhouder, (ii) de verwanten in
rechte lijn van de schenker, erflater of aandeelhouder, alsmede hun echtgenoten of
samenwonenden, (iii) zijverwanten van de
schenker, erflater of aandeelhouder tot en
met de tweede graad en hun echtgenoten
of samenwonenden en (iv) kinderen van
vooroverleden broers en zussen van de
schenker, erflater of aandeelhouder.

Vormvoorwaarden
Om te kunnen genieten van de vrijstelling
van de schenkingsrechten of de vermindering van successierechten moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:
(i) De schenking van de activa of de aand
elen (of eventueel certificaten) moet
worden vastgesteld bij authentieke
akte;
(ii) De begiftigden of de erfgenamen of
legatarissen moeten in de akte/aangifte
bevestigen dat ze aanspraak wensen te
maken op de vrijstelling of de vermindering en dat aan de voorwaarden hier
toe voldaan is;
(iii) Een origineel attest, afgeleverd door
de Vlaamse Belastingdienst, moet
worden toegevoegd en waarin bevestigd wordt dat aan alle voorwaarden
voldaan is.

Behoud vrijstelling of vermindering
Om de toepassing van het fiscale gunstregime te behouden, moet men bepaalde
voorwaarden respecteren gedurende 3
jaar volgend op de schenking of het overlijden.
Het gaat voor familiale ondernemingen
met name om:

Praktische toepassing en nut van een
vrijgestelde schenking in het kader
van successieplanning

Anja Van de Velde, advocate Lydian.

(i) De ononderbroken voortzetting van
de activiteit. Merk daarbij op dat er geen
uitzondering wordt voorzien indien de
voortzetting van de activiteiten niet kan
gebeuren in geval van overmacht;
(ii) De onroerende goederen die werden
overgedragen mogen niet hoofdzakelijk
tot bewoning worden aangewend
of bestemd. Indien die voorwaarde
niet langer voldaan is, zullen deze
onroerende goederen – en enkel deze
goederen – alsnog onderworpen
worden aan het normale tarief;
In geval van familiale vennootschappen
geldt de voorwaarde onder (ii) niet, maar
komen er nog volgende voorwaarden bij:
(iii) De vennootschap mag geen
vennootschap worden zonder reële
economische activiteit. De vennootschap dient eveneens gedurende
deze periode elk jaar een (geconsolideerde) jaarrekening op te maken en
in voorkomend geval te publiceren;
(iv) Het kapitaal van de vennootschap
mag niet dalen door terugbetalingen of uitkeringen. Indien dit
toch het geval zou zijn, worden
deze terugbetalingen of uitkerin-
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Het is duidelijk dat het erg interessant kan
zijn om een geregistreerde vrijgestelde
schenking van een familiebedrijf te laten
doorgaan.
Immers, een dergelijke schenking is vrij
van registratierechten en wordt nadien
volledig vrijgesteld van successierechten,
ook indien de schenker binnen de 7 jaar na
de schenking overlijdt .
Aangezien evenmin vereist is dat de volle
eigendom wordt geschonken, kan men
bijvoorbeeld een schenking verrichten en
zich als schenker het vruchtgebruik voorbehouden, ten einde toch nog (enige tijd)
de “vruchten” van de vaak zelf opgebouwde onderneming te kunnen genieten.
En zelfs voor wie toch “vergeet” of ervoor
kiest om niet te schenken, kan deze fiscale
gunstregeling erg voordelig uitvallen, aangezien de toepasselijke successietarieven
vele malen kleiner zijn dan de normaal verschuldigde successierechten.
En zoals hoger reeds vermeld, is deze regeling integraal van toepassing op wie zijn
verzekeringskantoor op deze wijze fiscaal
vriendelijk aan zijn nakomelingen wil overdragen…

Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian 
Anja Van de Velde, advocate Lydian 
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Is er wel nood aan een wettelijk kader voor
crowdfunding?
Minister van Financiën Koen Geens
hoopt nog voor de verkiezingen van
eind mei een wettelijk kader te creëren
voor crowdfunding. Daarmee wil hij een
oplossing bieden voor een tweeledig
probleem. Enerzijds moet crowdfunding
ervoor zorgen dat startende bedrijven
gemakkelijker geld kunnen ophalen.
Anderzijds is het een poging om het slapende spaargeld van de Belgen wakker
te schudden. Momenteel is het zo dat
bedrijven vandaag tot € 100.000 mogen
ophalen via crowdfunding. Boven dat
bedrag dienen ze een prospectus op te
stellen die een gedetailleerde doorlichting biedt van het bedrijf. Minister Geens
wil dat bedrag optrekken naar € 300.000,
met een maximale inleg per investeerder
van € 300. BZB ziet geen reden om deze
wijziging in te voeren.
Wij vroegen Luc Colebunders, voorzitter
van de Belgische Crowdfunding Federatie (B.C.F.), om wat meer toelichting.

 Hoe zou je crowdfunding
omschrijven?
Crowdfunding is een alternatieve manier
om geld in te zamelen voor een zakelijk of
een creatief project, zonder tussenkomst
van financiële intermediairs. Wie een
leuk idee heeft en het geld dat hij nodig
heeft om het uit te voeren, wil ophalen
via crowdfunding, kan zich via een internetplatform tot het grote publiek richten.
Het idee erachter is dat veel particulieren,
vennootschappen, vzw’s, etc. elk een klein
bedrag investeren en dat de som van deze
kleine investeringen bij elkaar het project
volledig of gedeeltelijk financieren. Dit kan
op vier verschillende manieren. Je kan geld
ophalen via donaties, al dan niet met een
beloning, via aandelen, door een lening uit
te geven of via een winstdeelname. Tot op
vandaag is het bedrag dat via crowdfun-

Luc Colebunders, voorzitter van de Belgische
Crowdfunding Federatie: “We hebben heel wat
vragen bij het voorstel van minister Geens”.

ding kan opgehaald worden op deze laatste drie beperkt tot 100.000 Euro.

 Wat vind je van het voorstel van
Geens?
Vorig jaar werd er een klankbordgroep opgezet door de Vlaamse Overheid en het
Agentschap Ondernemen waarbij advocatenkantoor Stibbe en consultingbureau
KPMG werden aangesteld om crowdfunding in kaart te brengen en actiegericht
onderzoek uit te voeren. Bedoeling was
hier om crowdfunding als financieringswijze van (startende) ondernemingen
en KMO’s te stimuleren door een digitaal
kennisplatform op te zetten en te kijken
hoe de overheid deze alternatieve financieringsvorm kon ondersteunen. Uit de
conclusie en de beleidsaanbevelingen van
dit rapport blijkt heel duidelijk dat geen
enkele stakeholder nood had aan een verhoging van het maximumbedrag dat via
crowdfunding opgehaald kan worden en/
of een beperking van de inzet per investeerder.
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Wij hebben dan ook heel wat vragen bij
het voorstel van Minister Geens. Eerst en
vooral impliceert het optrekken van het
maximumbedrag van € 100.000 naar €
300.000 een aanpassing op de wet rond
de private plaatsing. Bovendien is het in
het voorstel van Geens onduidelijk of deze
regeling enkel voor crowdfundingplatformen geldt of ook voor iedereen die een
private plaatsing wenst te creëren.
Ook met betrekking tot de beperking
van het investeringsbedrag tot € 300 per
persoon zitten we met een aantal vragen.
Vandaag vallen leningen in het kader van
crowdfunding volgens de FSMA onder
de wet van de private plaatsingen. Wil dit
zeggen dat ook deze vorm van crowdfunding wordt beperkt? En hoe zit het met de
win-winlening? Wie controleert die? Wie
draagt de verantwoordelijkheid? En wat
met equity crowdfunding voor coöperatieve vennootschappen? Zoals je ziet, laat
het voorstel van Geens heel wat vragen
onbeantwoord.

 Waarin ligt volgens jou de kracht van
crowdfunding?
Strengere financiële regelgeving zal de
kredietverstrekking die in het verleden
vooral gebeurde door banken in de toekomst niet ondersteunen. Vandaar de
bewustwording dat een alternatieve financiering deze leemte mogelijks kan
opvullen. Crowdfunding kan beschouwd
worden als een soort van social lending
waarbij iedereen de mogelijkheid heeft
om via zijn eigen interesses en middelen
bij te dragen tot de verwezenlijking van
zijn zakelijke, sociale, etc. behoefte.

 Vormt crowdfunding een bedreiging
voor de financiële tussenpersoon?
In tegendeel, door de toenemende regelgeving wordt het steeds moeilijker
voor bedrijven om een krediet te krijgen
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bij de bank. Banken vragen almaar meer
waarborgen en eigen middelen vooraleer
ze een lening verstrekken aan ondernemingen, start-ups, enz. Crowdfunding kan
voor dit startkapitaal zorgen, waardoor de
banken weer vlotter een krediet zullen verschaffen.
Bij start-ups is er ook nog het risico van het
marktidee zelf. Zal de onderneming slagen,
zal er vraag zijn naar het gepresenteerde
product? Ook hier biedt crowdfunding een
antwoord. Want zij die uw project in een
eerste fase financieren via crowdfunding,
zullen ook de eerste klanten worden.
 Hoe schat je de risico’s in van
crowdfunding?
Bij crowdfunding heb je altijd het risico dat
een projectaanbieder zijn belofte niet zal
nakomen, maar daar kan je niet omheen.
Bedrijven kunnen ook plots overkop gaan.
Het risico op echte fraude schatten we

echter klein in, gezien crowdfunding start
bij je eigen sociaal en professioneel netwerk. Als zij niet in je project geloven, dan
zullen buitenstaanders dit ook niet doen.
Crowdfunding draait bovendien om vele
kleine bedragen. Doordat er verschillende
vormen van crowdfunding bestaan, is deze
financieringswijze geschikt voor elk profiel.
Het is dan ook onze mening dat we hier

niet spreken over profielen van investeerders zoals we die kennen bij beleggingen.
Crowdfunding gaat immers niet steeds om
het zoeken naar rendement, maar ook om
het feit dat mensen een project kunnen
steunen zonder er iets voor in de plaats te
willen of om een materiële zaak te verwerven in plaats van geld.

De Belgische Crowdfunding Federatie (B.C.F.)
werd in februari 2014 opgericht en heeft als doel:
• het grote publiek over crowdfunding te sensibiliseren en te stimuleren
• kwaliteitsnormen en een gedragscode voor de crowdfundingplatformen op te
stellen en ervoor te zorgen dat deze nageleefd worden
• toe te zien op de naleving van het wettelijk reglementair kader voor
crowdfunding
• een gesprekspartner te zijn voor het crowdfundinglandschap
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Investeren in vertrouwen
EPISODIC is een project met financiële
steun van het Europees Sociaal Fonds
(ESF) dat de krachten bundelt van de Katholieke Universiteit Leuven en consultancy bureau Nexus Integrity Consulting.
Een jaar geleden sloegen ze de handen
in elkaar in de zoektocht naar een manier
om het vertrouwen in de financiële sector te versterken. BZB ondersteunt dit initiatief ten volle en zocht een van de projectleiders Steven De Cauwer op voor
een toelichting van de huidige stand van
zaken.

 Kan je kort nog eens toelichten
wat het EPISODIC-project precies
inhoudt?
De bedoeling is dat we een instrument
ontwikkelen dat organisaties bijstaat om
vertrouwensrisico’s in kaart te brengen
die anders onder de radar blijven. Verder
moet het instrument ook duidelijk maken
in welke mate de organisatie op die risico’s
kan inspelen. Maar het is ook meer dan dat:
we willen de sector ook op verhaal laten
komen over de gebeurtenissen van zes
jaar geleden.
 Wat zal dit instrument kunnen
bieden aan de zelfstandige
bankagent?
Vaak heeft de financiële tussenpersoon
een beter zicht op zaken die een mogelijk reputatierisico vormen voor kantoren
en de hoofdzetel, maar krijgt hij moeilijk
gehoor. Met onze tool willen we het tussenpersonen en medewerkers van de
hoofdzetel makkelijker maken om bezorgdheden te communiceren naar de
principaal en kijken welke hefbomen daarbij kunnen helpen.
 Jullie zijn intussen al een jaar met
het project bezig. Waar staan jullie
nu?
We hebben net de verkenningsfase afgerond. In juli vorig jaar zijn we gestart met

interviews met bestuursleden van BZB,
CEO’s van de hoofdzetels, de FSMA en de
kabinetten. In de periode van oktober tot
december hebben we een reeks klankbordsessies gehouden met financiële
tussenpersonen en de hoofdzetels. Deze
hebben een aantal interessante inzichten
aan het licht gebracht die we verder online
bevraagd hebben bij een grotere groep.
Zo’n 532 mensen hebben de online bevraging ingevuld, waarvan 120 BZB-leden.
Daar zijn we al best tevreden mee. We willen graag iedereen hartelijk bedanken die
de tijd nam om de bevraging in te vullen
en in het bijzonder de mensen die deelnamen aan een klankbordsessie.
 Was er een verschil tussen jullie
bevindingen bij de hoofdzetels en de
zelfstandige kantoren?
Momenteel zijn we de resultaten van de
online survey nog aan het analyseren. We
kunnen dus voorlopig enkel nog maar iets
zeggen over de interviews en de klankbordsessies. We bevroegen waarden en de
cultuur van de sector, de bezorgdheden
en de houding tegenover regelgeving,
maar het nodige leiderschap om de sector
een vernieuwd elan te geven.
Daaruit kwamen veel gelijklopende zaken
naar voren, bijvoorbeeld bij de waarden.
Zowel de CEO’s als de zelfstandige agenten
gaven aan dat eerlijkheid, transparantie en
verantwoordelijkheid voor hen belangrijk
zijn. Bij waarden als klantgerichtheid was
er daarentegen wel een spanningsverschil.
Zo gaven zelfstandige agenten aan dat zij
anders naar de klant kijken dan de hoofdzetel. De hoofdzetel vult begrip ‘klant’
vooral conceptueel in als een afnemer
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van producten. Voor de zelfstandige agent
ligt dit helemaal anders. Voor hem of haar
heeft de klant een concreet gezicht en
duidelijke wensen. Hij wenst een langetermijnrelatie op te bouwen met zijn klanten.
Verder blijkt dat de hoofdzetels en de zelfstandige agenten zich in eerste instantie
over andere zaken zorgen maken. CEO’s
gaven imagoschade van de sector aan
en het blijvende wantrouwen van media
en politiek op als grote problemen. Bij de
experts op de hoofdzetel maakt men zich
vooral zorgen over hoe je een risicovolle
cultuur kan veranderen als er niets verandert aan de top, bij de aandeelhouders
en bij de commerciële aansturing. Bij de
zelfstandige agenten liggen de bezorgdheden dan weer eerder in de trend van
onrespectvol beleid in tijden van crisis en
herstel. Ook de toekomst van de agentschappen is een belangrijk zorgpunt.
Een aantal zorgthema’s wordt wel gedeeld
door zowel de CEO’s, verantwoordelijken
in de hoofdzetels en kantoorhouden, namelijk de juiste aanpak van cowboygedrag, de impact van het stuursysteem, het
kortetermijndenken en de vraag naar hoe
het vertrouwen van de klant hersteld kan
worden.
Over de steeds strengere regelgeving waren de drie groepen het ook eens: “Het regelgevend kader heeft een meerwaarde
voor de bescherming van de klant en duidelijkheid naar de medewerkers. Maar de
extreme regeldrift die we nu zien, is vernietigend voor het vertrouwen van de klant
en het initiatief van medewerkers. Boven-
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dien zorgt het voor een indekcultuur en
een administratieve overlast, waardoor er
minder tijd rest voor een vertrouwensvol
gesprek met de klant.
 Hoe kunnen tussenpersonen hun
steentje bijdragen aan het verdere
verloop van het project?
Wel, heel eenvoudig: neem deel aan de
laatste online bevraging in mei 2014. Concreet zal dat ons meer inzicht geven op
welk niveau een organisatie zich bevindt in
de sector op het gebied van vertrouwensvolle omgang met integriteitsissues. In de
toekomst zullen financiële tussenpersonen - samen met andere belangengroepen - mee aangeven op welk gebied de
hoofdzetel inspanningen dient te verrichten, zonder enkel in te zetten op nieuwe
wetgeving en regels.

 Hebt u nog een boodschap om de
bankagent warm te maken voor
deelname aan de enquête?
We hebben nog wel meer bevindingen,
maar momenteel willen we slechts een
tipje van de sluier oplichten. Eigenlijk willen we dat dit project meer is dan een gewoon onderzoek en kan bijdragen tot een
nieuwe versterkte vertrouwenscultuur binnen de sector.

Dat kan enkel wanneer zoveel mogelijk
mensen input geven, ook en vooral in de
allerlaatste fase. We hebben dan immers
dubbel zoveel deelnames nodig van zelfstandige financiële tussenpersonen. We
hopen dan ook dat BZB-leden massaal
zullen intekenen op de volgende enquête.
Duimen maar!

Hoe kan u deelnemen aan het project?
Begin mei zal u per e-mail uitgenodigd worden deel te nemen aan de tweede
online bevraging van het EPISODIC-project. Uw mening is van onschatbare
waarde om dit project maximaal te doen slagen. Wij hopen dan ook dat u deze
via de online enquête wenst te delen. Uw antwoorden worden in alle vertrouwelijkheid behandeld.

Professor Koen Schoors waarschuwt banken
voor ingrepen in distributienetwerk
Op 5 februari verscheen in De Tijd een
bijzonder
interessante column van
Koen Schoors, professor economie aan
de Universiteit Gent,
over de toekomst van de banken. Daarin
waarschuwt hij de banken om twee keer
na te denken alvorens te snoeien in hun
kantorennet. Hieronder leest u waarom
Koen Schoors dit geen goed idee vindt.

Die inkomsten komen van intermediatie,
commissielonen en financiële transacties.
De financiële transacties worden sterk aan
banden gelegd, dus daar lijkt het niet van
te zullen komen. Commissielonen verdienen de banken door producten van derden te verkopen - zoals verzekeringen of
beleggingsfondsen - of advies te geven,
bijvoorbeeld aan bedrijven voor een fusie,
een obligatie-uitgifte of een managementbuy -out. Maar de activiteit is niet echt
overweldigend én het leeuwendeel van
de inkomsten gaat naar de grote haaien.

De toekomst van de banken

Blijft dus vooral intermediatie als mogelijke
inkomstenbron. Het komt erop neer geld
uit te lenen tegen een hogere rente dan je
moet betalen op het geld dat je ontleent
van anderen. De ECB geeft de banken bijna gratis geld en drukt de rente op spaargeld naar historisch lage niveaus die met
moeite boven de inflatie uitkomen.

Koen Schoors
Waar moet het met de banken naartoe? Ze
maken zich, zoals het elk bedrijf betaamt,
in eerste instantie vooral zorgen over hun
winstgevendheid. Die kan je verhogen
door de inkomsten meer te laten stijgen
dan de kosten.
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Die vorm van financiële repressie komt
neer op een impliciete inflatiebelasting.
Omdat de rente op geleend geld laag
blijft, kunnen banken dus geld verdienen
door een redelijke rente aan te rekenen op
leningen aan gezinnen, bedrijven en overheden. Maar dat valt dan weer tegen.
Op veilige overheidsobligaties valt er de
jongste tijd niet veel te verdienen. Op kredieten aan de economie wel iets, maar er
zijn weinig goede projecten tijdens een
recessie en daarenboven schuwen de banken elk risico, om het koste wat het kost
nieuwe problemen te vermijden. Ook de
nieuwe kapitaal- en liquiditeitsregels maken het tijdelijk lastiger om hier geld te
verdienen.
De inkomsten verhogen op de oude manier is dus niet vanzelfsprekend. Daarom
denken de meeste banken aan kostenbesparingen om de winst op te krikken, maar
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ook dat is geen sinecure. Aangezien de
meeste banken het lastig hebben om uit
hun schatkamer met data de informatie te
puren die ze nodig hebben voor hun operaties, moeten ze zwaar investeren in informatica. En dus denken heel wat banken er
aan te snijden in het kantorennetwerk en
het personeel.
Het doel is de kosten van personeel en
kantoor zo veel mogelijk te vervangen
door een direct bankkanaal, waar de klant
zelf het werk doet. Maar ook dat is niet zonder risico. Een van de lessen van de crisis
van 2008-2009 is net dat de West-Europese
gezinnen niet massaal hun geld zijn gaan
afhalen van de bank, terwijl er in de Verenigde Staten wel een echte run was op
de money market mutual funds, de hoogrentende schaduwbankvariant van een lopende rekening.
Het verschil tussen een lopende rekening
bij een bank en een money market mutual fund bestaat vooral in de persoonlijke
contacten met het personeel en de fysieke
aanwezigheid in de vorm van bakstenen.

Mensen en bakstenen maken het spaargeld stroperig, minder liquide. Ze verlagen
daarom de financieringskosten van de
bank en verhogen haar stabiliteit.
De banken denken dus maar beter twee
keer na vooraleer ze al te hard gaan snijden
in hun netwerk. Bij de volgende crisis zal er
immers geen algemene bail-out, maar een
bail-in zijn, wat de stroperigheid van het
spaargeld extra belangrijk maakt.
De eerlijkste manier voor de bank om haar
winstverwachtingen te halen, is ze te verlagen. Een rendement op eigen vermogen
van 27 procent, zoals een Belgische bank
op een gegeven moment nastreefde, is
absurd en enkel haalbaar door het nemen
van onverantwoorde risico's. Als we streven naar veiliger en beter gekapitaliseerde
banken, moeten we aanvaarden dat dat
veiliger rendement gemiddeld niet meer
dan 8 procent is.
Als een bank plots uitpakt met een rendement van meer dan 15 procent, moet
de risicoalarmbel afgaan. Want excessief

risico zal volgens de nieuwe bankregels
niet meer betaald worden door de belastingbetaler, maar door de aandeelhouder,
de schuldeiser en zelfs de erg grote spaarder. Hopelijk zal dat de aandacht van alle
betrokkenen richten op veiligheid boven
rendement.
Elke bank moet ook investeren in product
innovaties die niet gericht zijn op het ontwijken van de regels maar op een betere
dienstverlening aan haar klanten en bijgevolg hogere inkomsten. Niet toeteren dat
je een vertrouwenspersoon bent, maar het
echt worden. Bedrijven echt bijstaan bij
hun investeringen en expansie. En vooral
je eigen ding doen in plaats van de andere
banken na te apen. Want zolang banken
met elkaar verbonden zijn in een netwerk,
betekent een meer divers banklandschap
ook een meer stabiel banklandschap.

* Koen Schoors is professor economie
aan de Universiteit Gent.

Eerste hulp bij overnames
Wenst u uw kantoor over te laten maar heeft u nog geen geschikte overnemer gevonden? Of bent u zelf op zoek
naar een kantoor om over te nemen? BZB helpt u en brengt de verschillende partijen bij elkaar. Hieronder vindt u
een overzicht van de huidige verzoeken.
Een van uw collega’s zoekt:

… een over te nemen
AXA-kantoor in regio Antwerpen
… een overnemer voor
een bank- en verzekeringskantoor in regio West-Vlaanderen
(ingeschreven als bankagent en verzekeringsmakelaar)
Wenst u meer informatie over bovenstaande oproepen?
Stuur dan een e-mail naar koen@bzb.be en wij brengen u in contact met de potentiële overnemer/overlater.

Uw bericht in deze rubriek? Stuur een e-mail naar koen@bzb.be met de vermelding of u wenst over te laten of
over te nemen, een korte omschrijving van uw activiteit en in welke regio. Wij doen de rest.
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Sectornieuws
Een landschap in volle transitie
Sinds de financiële crisis is het financiële
landschap al grondig gewijzigd. Strengere
reglementering – vooral veel striktere kapitaalvereisten –, de zwakke economie,
de aanhoudende lage rente en een de
opmars van internetbanking zijn stuk voor
stuk elementen die zwaar wegen op de
rendabiliteit van de banken. Bijgevolg zoeken ze naar alternatieve businessmodellen
en houden ze hun buitenlandse belangen tegen het licht. Als gevolg van deze
oefening nemen meerdere buitenlandse
financiële groepen hun Belgische banktak
onder handen.
Delta Lloyd en Banca Monti Paschi hebben
hun Belgische banktak zelfs te koop gezet.
Vorig jaar kondigde BNP Paribas Fortis aan
heel wat agentschappen te zullen sluiten.
Daar is de bank nu volop mee bezig. Crédit Agricole heeft meegedeeld zich uit
Crelan terug te zullen trekken, waardoor
de bank op zoek moet naar kapitaal. Aanvankelijk heerste er onduidelijkheid over
wie de aandelen van Crédit Agricole zou
overnemen, maar begin maart werd bekendgemaakt dat Lanbokas en Agricaisse,
de coöperatieve vennootschappen die in
het kapitaal van de financiële groep Crelan zitten, het belang van Crédit Agricole
zouden overnemen. Daartoe zullen ze de
komende maanden om en bij 200 miljoen
euro coöperatief kapitaal ophalen.
De agenten kregen ondertussen een commissieverlaging te verteren. BZB heeft een
overleg gevraagd met Crelan onder andere naar aanleiding van enkele documenten
die de bank haar agenten ter ondertekening voorlegt.
Er zijn ook al een tijdje speculaties dat ook
verzekeraar AXA haar Belgische banktak in
de etalage zal zetten. Midden maart kondigde ze nog een forse personeelsafslanking aan. Van de 850 mensen die voor AXA
Bank België werken, zouden de komende
jaren 147 moeten verdwijnen. BZB heeft in
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maart een overleg gevraagd met AXA om
de plaats van de zelfstandige agent in haar
toekomstplan te bespreken. Niettemin zullen de agenten opnieuw commissie moeten inleveren.
Ook Argenta voert de druk op haar agenten op. We zien ook agenten die worden
opgezegd omdat ze niet voldoen volgens
de bank. Anderzijds zien we dat de bank
zelfstandige agenten aanwerft. Agenten
signaleren ons ook op andere manieren
druk te ervaren: de werking is niet goed,
de productie onvoldoende, etc. Ook hier
toonde de bank zich bereid in te gaan op
de vraag van BZB voor een overleg over de
toekomststrategie van de bank ten aanzien van haar agentennetwerk.
Verder heeft BZB een infovergadering georganiseerd voor haar leden die agent zijn
van ING België. Aanleiding was de beslissing van de bank om de niet-residentiële
klanten uit de portefeuille van haar agenten te halen zonder daar enige vergoeding
voor te betalen. Bovendien betaalde de
bank hen op die klanten ook geen commissie meer, terwijl die de klanten wel garandeerde dat ze de meeste van hun verrichtingen in het kantoor van hun keuze
konden blijven uitvoeren.
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Seminarie

Exlusief voor
BZB-leden

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

1 punt bank en
1 punt verzekering
per causerie

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

23 sepember 2014
Ratings en ratio's - Betekenis,
interpretatie en gebruik in de adviespraktijk
Spreker: Ben Granjé, Sales Director bij Morningstar Benelux
Inhoud: Tijdens deze causerie in samenwerking met Morningstar wordt toelichting gegeven bij een aantal manieren van ratings en ratio’s van fondsen. De financiële wereld
maakt gebruik van een terminologie die niet altijd eenvoudig is, en vaak niet eenduidig
vergelijkbaar is tussen producten of fondsenfiches van verschillende huizen. Om het gebruik van ratings en ratio’s te optimaliseren en productinformatie transparant te maken,
zullen we in deze sessie productfiches (factsheets) bestuderen en de begrippen verklaren,
focussen op de ratio’s voor risico en return, plus de kwalitatieve en kwantitatieve ratings,
en aangeven hoe deze ratings en ratio’s in de praktijk te interpreteren en gebruiken om
een gefundeerde productkeuze en verantwoorde portfolio opbouw mogelijk te maken –
zoals voorzien in de zorgplicht van de adviseur.
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Praktische informatie
Locatie
Holiday Inn Expo Gent, Maaltekouter 3 9051 Sint-Denijs-Westrem
Timing
11u15
11u30
12u30
14u00

Onthaal
Lunch
Voordracht en ruimte voor vraagstelling
Einde

Deelnameprijs
Voor de volledige reeks betaalt u € 250. Per causerie betaalt u € 85.
U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer BE24 8289 9854 3738, met vermelding
van uw naam, uw adres en uw BZB-lidnummer. Gelieve ook aan te geven voor welke causerieën u zich inschrijft. Wenst u zich voor de hele reeks in te schrijven, voeg dan de vermelding “Reeks” toe. Zo niet, vragen wij u de datum toe te voegen van deze waarvoor u
zich inschrijft. Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, sturen wij u een factuur voor
voldaan.
Als u verhinderd bent voor één van de lunchcauserieën, kan u zich laten vervangen door
een collega. Inschrijvingen per causerie kunnen geannuleerd worden tot één week voor de
causerie. Na deze datum wordt het volledige bedrag aangerekend. Inschrijvingen voor de reeks
kunnen niet geannuleerd worden.

Plat Financier
Naam Kantoor: ....................................................................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 1: ...........................................................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 2: ...........................................................................................................................................................................
BZB-Lidnummer:
Kantooradres:
Telefoon:
E-mail:

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

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

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

Fax:

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

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

Ik schrijf in voor:



22 mei 2014:
(Vermogens)planning met bank- en verzekeringsproducten anno 2014



23 september 2014:
Ratings en ratio’s – betekenis, interpretatie en gebruik in de adviespraktijk
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Inschrijven door inschrijvingsstrook
te mailen naar koen@bzb.be
of faxen op 055 20 61 09.

MAART 2014

BZB op de Investment Summit
BZB was voor het eerst partner van de Trends & Roularta Investment Summit en gaf er een
workshop over de nieuwe financiële regelgeving in België. Enkele sfeerbeelden.

Carl Richards (keynote spreker, gecertificeerd financieel planner en
auteur van het boek “The Behaviour Gap”).
Stefan Vanluydt (bestuurslid BZB) en
Annelien Liessens (communicatie- en
opleidingsverantwoordelijke BZB).

Carine Vansteenbrugge
(administratief-juridisch
directeur BZB).

Van links naar rechts: Albert Verlinden (ondervoorzitter
BZB), Marc Vael (penningmeester BZB), Stefan Vanluydt
(bestuurslid BZB) en Daniel Nicolaes (voorzitter BZB).
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SAVE THE DATE ...

BZB-CONGRES

7 NOVEMBER 2014
Op 7 november is het weer zover!
Dan bent u opnieuw van harte welkom in het
Kinepolis Event Center in Antwerpen
voor het BZB-congres.

Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel

TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER
Hou 7 november dus alvast vrij in uw agenda !
Binnenkort krijgt u meer informatie over het programma.

BZB op het CIFA Forum
Van 23 tot 25 april vindt de twaalfde editie
van CIFA Congres Monaco plaats
Als trouwe partner van CIFA neemt BZB elk jaar met een ruime delegatie deel aan het forum.
Dit is dit jaar niet anders. Bovendien draagt BZB actief haar steentje bij.
Op de laatste dag neemt voorzitter Daniel Nicolaes deel aan een panelgesprek waarin de
zoektocht naar een alternatief verdienmodel centraal staat.
Bent u er zelf graag bij? Dat kan! Bovendien ontvangt u als BZB-lid 50% korting.
Schrijf u nu in op http://cifango.org/evregisterfr.php. U kan er ook het programma downloaden.
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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 maandagnamiddag en derde vrijdagnamiddag van de maand
		
juridisch advies door onze raadsmannen ten laste van BZB
Tal van financiële voordelen
 Een rechtsbijstandsverzekering aan onklopbare tarieven
		
 Een uiterst voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Vanaf 2014 wordt het pakket ledenvoordelen aanzienlijk uitgebreid.
Zou u ook graag van bovenstaande voordelen genieten?
Stuur ons dan onderstaand formulier ingevuld terug en word BZB-lid!
Post: BZB, Aalststraat 114 bus 0101 9700 Oudenaarde
Fax: 055 20 61 09 • E-mail: info@bzb.be
Wenst u meer informatie? Contacteer ons gerust op het nummer 055 30 59 89

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

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

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

€ 250,00
€ 280,00
€ 310,00
€ 340,00

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

€ 370,00
€ 400,00
€ 430,00
€ 460,00

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

€ 490,00
€ 520,00
€ 550,00
€ 580,00

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

Datum,

Handtekening,

