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De raad van bestuur betreurt het heengaan van Daniel Nicolaes, voorzitter van BZB.
We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en voor de vele zaken die hij voor de
beroepsvereniging heeft gerealiseerd.
Onze aandacht en steun gaan uit naar zijn familie.

IN MEMORIAM

Daniel Nicolaes
°27/07/1962 – † 11/06/2014
Op 11 juni 2014 is Daniel Nicolaes tot ons grote verdriet op
51-jarige leeftijd overleden.
Daniel was dit jaar net tien jaar voorzitter van BZB. Sinds 2001
maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur.
Gaandeweg heeft Daniel zich ontpopt tot een bevlogen voorzitter die zijn eigen stempel op de vereniging heeft gedrukt. Hij was
voorstander van dialoog en vormde de beroepsvereniging om tot
een gewaardeerde gesprekspartner. Onder zijn voorzitterschap
trad BZB met respect op ten aanzien van de banken en de sector.
Hij slaagde erin de agenten van de grootbanken collectief bij de
vereniging te laten aansluiten en overtuigde ook andere agentenverenigingen om collectief toe te treden. Zo groeide BZB uit tot
de grootste representatieve vereniging. Hij droeg professionaliteit
en het bieden van meerwaarde aan de leden hoog in het vaandel.
Geleidelijk aan dwong hij door zijn aanpak en groeiende deskundigheid respect af in de sector. Omdat Europa een belangrijke rol
speelt in de financiële regelgeving, heeft hij ook op Europees niveau een grote rol gespeeld om een netwerk uit te bouwen. Sinds
2013 zetelde hij in de raad van bestuur van FECIF, de Europese federatie van financiële tussenpersonen.
Een paradepaardje voor Daniel was het congres. Van een kleinschalige happening groeide dit uit tot een alom gewaardeerd en
druk bijgewoond sectorevenement. Hij wilde evenwel steeds een
inhoudelijk sterk congres afleveren. Deze jaarlijkse hoogmis vormde voor hem het bewijs dat BZB een plaats had veroverd en dat
met BZB diende rekening te worden gehouden.
Daniel heeft ook een prominente rol gespeeld in het lobbywerk
met betrekking tot wetgeving met een belangrijke impact op de
zelfstandige financiële tussenpersoon. Zo heeft BZB onder zijn
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voorzitterschap actief gelobbyd in het kader van de wet op de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en meer recent de
Twin Peaks II-wetgeving. Gesprekken met politici, maar ook met de
FSMA vormden een belangrijk deel van zijn voorzitterschap. Ook
op Europees niveau heeft BZB onder zijn impuls deelgenomen
aan consultaties over en gelobbyd met betrekking tot MiFID, IMD,
PRIPs etc. Zeer recent zat hij in de aanloop van de federale verkiezingen nog samen met diverse politieke partijen om het politiek
memorandum van BZB toe te lichten.
Een ander project waar Daniel zeer actief mee bezig was, was het
onderhandelen over een paritair comité specifiek voor de zelfstandige bankagent. Belangrijk daarbij vond hij dat de zelfstandige
bankagent, die nu onder het pc 218 ressorteert, zelf zou kunnen
onderhandelen met de vakbonden en dat cao’s zouden worden
gesloten in lijn met de specifieke situatie van de zelfstandige bankagent. Hij had gehoopt de installatie van dit nieuwe PC nog te mogen meemaken. Hij was er nog bij wanneer het PC opgericht werd
en een oproep tot kandidaten gedaan werd. Het PC 341 werd in
het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014 gepubliceerd. Dit mag
dan ook als een van zijn belangrijkste realisaties worden gezien.
Ook slaagde hij er als geen ander in om de brug te slaan naar de
Franstalige Beroepsvereniging Fedafin. Door een goede samenwerking werd in tal van dossiers waaronder het nieuwe paritair
comité resultaat geboekt.
Het wordt een hele taak om zijn missie voort te zetten. Het bestuur zal er dan ook over waken dat de toekomstige uitdagingen
in dezelfde geest en met dezelfde gedrevenheid zullen aangepakt
worden.

BZB zal hem hard missen.
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Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof
DOELSTELLING CONSUMENTENBESCHERMING VERDRONKEN IN REGELS
Intussen hebt u al veel gehoord en gelezen over Twin Peaks II. De wet is nu al
ruim twee maanden in voege en verzekeringstussenpersonen worden geacht
de nieuwe verplichtingen na te leven.
Weet u wat deze nieuwe verplichtingen
precies inhouden? Mooi! Dan weet u
vast en zeker ook precies wat u allemaal
moet doen om deze na te leven. Of toch
niet..? Dat kan ook moeilijk anders. Er
heerst nog heel wat onduidelijkheid
over de concrete invulling van de regels.

Onduidelijkheid leidt tot onzekerheid
Twee maanden na de inwerkingtreding
van Twin Peaks II weet niemand echt hoe
het nu precies zit. Op 16 april heeft de
FSMA de circulaire gepubliceerd waarin
de nieuwe regels in een begrijpelijke taal
uitgelegd staan. Niettemin blijven heel wat
vragen onbeantwoord. Verzekeringstussenpersonen moeten transparant zijn over
hun commissieloon. Maar hoe? Ze worden
ook verondersteld bepaalde gegevens te
bewaren en aan hun klanten te rapporteren. Maar ook hier is het niet duidelijk hoe
dit precies dient te gebeuren. De FSMA
werkt immers nog aan reglementen inzake
gegevensbewaring, cliëntenrapportering
en kosten en lasten. Ook is het voorlopig
nog wachten op de FAQ die de FSMA zal
opstellen met daarin de meest gestelde
vragen in het kader van Twin Peaks II.
De vele lacunes zorgen bovendien voor
heel wat rechtsonzekerheid. Tussenpersonen dienen de nieuwe gedragsregels
wettelijk gezien al na te leven sinds 30 april
2014. Toen is de wet in werking getreden.
Maar de vele vragen en onduidelijkheden maakt het voor hen onmogelijk om
dit te doen zoals het hoort. BZB ziet naar
aanleiding van deze situatie een heleboel
problemen opduiken. Wat als een tussenpersoon vandaag een beleggingsproduct

verkoopt, zonder daarbij de juiste nieuwe
gedragsregels opgelegd in het kader van
Twin Peaks II na te leven? Hij kan immers
niet anders. Op het eerste zicht lijkt dit niet
dramatisch aangezien de FSMA aangegeven heeft het eerste jaar niet toe te zien
op de strikte naleving van de regels. Maar
wat als het product na een paar jaar niet de
verhoopte opbrengst oplevert en de klant
hiervan schade ondervindt? Dan draait de
tussenpersoon hier onvermijdelijk voor op.
Twin Peaks II voert immers een weerlegbaar vermoeden van oorzakelijk verband
in, waardoor ervan uitgegaan wordt dat
geleden schade het gevolg is van het feit
dat de tussenpersoon de gedragsregels
niet heeft nageleefd. De tussenpersoon
kan het tegenbewijs leveren, maar hoe kan
hij dat doen indien hij op het moment van
de verkoop effectief nog niet wist hoe hij
bepaalde verplichtingen moest naleven?
Deze uiterst precaire toestand is slechts
één van de zorgwekkende scenario’s waar
de huidige rechtsonzekerheid kan toe leiden.

6

Wat kan u intussen doen?
Om de wet Twin Peaks II na te leven, moet
u de werking van uw kantoor grondig aanpassen. Bent u daar nog niet mee bezig?
Wacht niet langer. Wettelijk gezien zou u
immers al twee maanden in orde moeten
zijn. Volledig in orde zijn, is een utopie.
Maar goed begonnen, is half gewonnen.
Wat kan u al doen? Eerst en vooral is het
van belang om een goed inzicht te krijgen
in de nieuwe regels. Hoe kan u immers voldoen aan de regels als u niet goed weet
wat deze precies inhouden? BZB heeft in
de maand mei drie roadshows georganiseerd om haar leden uitgebreid te informeren over de laatste stand van zaken en
het belang van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze waren
een groot succes. Meer dan 460 professionals schreven zich in voor deze infosessies.
Ten tweede zijn er de door de sector uitgewerkte bemiddelingsfiches en de modeldocumenten die BZB heeft uitgewerkt
om u te helpen bij het opstellen van een
belangenconflictenbeleid. Concreet gaat
het om een verkort en uitgebreid model
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van een belangenconflictenbeleid, een
beleid met betrekking tot de verloning en
opleiding binnen het kantoor, alsook een
samenvatting van de vergoedingen van
het kantoor. Deze kan u als BZB-lid in het
ledengedeelte van onze vernieuwde website downloaden.
Ten slotte kan u ook al de opleiding met
test volgen om uw kennis van Twin Peaks
II te bewijzen. Alle verantwoordelijken verkoop en distributie (VVD’s) en personen in
contact met het publiek (PCP’s) moeten
hun kennis inzake de gedragsregels bewijzen en dit kan momenteel door het volgen
van een opleiding en het slagen in de aansluitende test. Zij die een masterdiploma
op zak hebben of een bachelordiploma
met voldoende studiepunten in de zin van
artikel 11, § 3, 1° , Wet van 27 maart 1995
en artikel 25, § 1, 2°, KB van 25 maart 1996,
moeten deze opleiding niet volgen. Toch
raadt BZB iedereen – gezien de complexiteit van de gedragsregels en de verhoogde
aansprakelijkheid – aan om de opleiding te
volgen. Daarvoor kan u als BZB-lid bij ons
terecht. BZB heeft inmiddels al negen opleidingen gepland (zie p. 25), waarvan er al
vier volledig volzet zijn. Was u er niet bij?
Niet getreurd. In het najaar plannen we
nog bijkomende opleidingen.

Verbonden agent of toch niet?
Tot voor kort leek er één situatie duidelijk,
namelijk die van de verbonden agent. Deze
valt immers volledig onder de verantwoordelijkheid van de principaal en volgt ook
de richtlijnen van de principaal. Nu blijkt
evenwel dat ook bij dat statuut heel wat
problemen en vragen opduiken. In veel
gevallen werken de zogenaamde exclusieve verzekeringsagenten namelijk exclusief
voor één maatschappij, maar hebben ze
de toelating om die polissen die de maatschappij zelf niet aanbiedt, rechtstreeks te
plaatsen bij andere maatschappijen waarmee de maatschappij een overeenkomst
heeft. De facto betekent dit dat de agent
niet als verbonden agent kan worden beschouwd voor die takken waar hij polissen
van een andere maatschappij kan aanbie-

den. Zelfs wanneer de agent een exclusiviteitscontract heeft met zijn principaal, kan
hij niet als verbonden agent worden ingeschreven. Dit is problematisch, want hier
bestaat geen goede oplossing voor.
Ofwel verbiedt de principaal de agent om
in om het even welk geval nog polissen
van een andere – zelfs met de principaal
verbonden maatschappij – aan te bieden
(wat een verlies aan portefeuille voor de
agent betekent) ofwel moet de agent ingeschreven worden als niet-verbonden
agent met alle gevolgen vandien, namelijk dat hij zelf verantwoordelijk is voor het
naleven van de gedragsregels en dezelfde
aansprakelijkheid heeft als een verzekeringsmakelaar. BZB heeft dit gesignaleerd
aan de FSMA en hoopt dat hier een oplossing wordt gezocht die rekening houdt
met de precaire situatie van de verzekeringsagent.

Cumulverbod statuten
doet vragen rijzen
In de circulaire van de FSMA staat dat het
voortaan verboden is voor eenzelfde (natuurlijke of rechts)persoon om de statuten
van verzekeringsagent en verzekeringsmakelaar te cumuleren, of de statuten van verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar
en verzekeringssubagent. Bovendien is de
toezichthouder van oordeel dat eenzelfde
persoon het verbod niet mag omzeilen dat
hem, als verbonden verzekeringsagent,
wordt opgelegd om onderling concurrerende verzekeringsovereenkomsten aan
te bieden. Dergelijke omzeiling zou zijn
statuut van verbonden tussenpersoon
immers in het gedrang kunnen brengen
en voor verwarring kunnen zorgen bij de
cliënt. Ook mag het verbod niet omzeild
worden door twee afzonderlijke rechtspersonen op te richten die op hetzelfde adres
actief zouden zijn. Ook hier wordt als argument aangehaald dat dit voor verwarring
zou kunnen zorgen bij de cliënt. Ten slotte
mag eenzelfde persoon geen onderling
concurrerende verzekeringsovereenkomsten aanbieden door daarvoor een beroep
te doen op een andere tussenpersoon met
wie hij verbonden zou zijn.
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De cumul van de statuten van verzekeringstussenpersoon en tussenpersoon in
bank- en beleggingsdiensten blijft wel
mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Zo moet een persoon die het statuut van
agent in bank- en beleggingsdiensten
zou cumuleren met het statuut van verzekeringsmakelaar, erop toezien dat een
overeenkomst die hij als agent in bank- en
beleggingsdiensten heeft gesloten, geen
clausule(s) bevat die onverenigbaar is (zijn)
met de voor hem als makelaar geldende
verplichting om zijn beroepswerkzaamheden uit te oefenen buiten elke exclusieve
agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn
hele productie of een bepaald deel ervan
bij een verzekeringsonderneming te plaatsen. Dit geldt ook wanneer een persoon
beide statuten zou cumuleren door de betrokken activiteiten via twee afzonderlijke
rechtspersonen uit te oefenen.
Ook hier stelt BZB vast dat de realiteit veel
complexer is dan voorzien in de circulaire.
Tal van bankagenten hebben immers een
exclusiviteit in hun bankvennootschap
voor bepaalde verzekeringsproducten en
hebben daarnaast een andere vennootschap waarin hun activiteit van verzekeringsbemiddeling is ondergebracht en
waar zij actief zijn als verzekeringsmakelaar. Indien deze twee vennootschappen
op hetzelfde adres zouden gevestigd zijn,
kan deze cumul niet of althans niet zonder
beperkingen.
Naar aanleiding van het cumulverbod
heeft BZB een heel aantal vragen gesteld
aan de FSMA op basis van voorbeelden
uit de realiteit. BZB vraagt ook dat tussenpersonen, die zich nu zouden bevinden in
een situatie van niet-toegelaten cumul, de
nodige overgangstijd krijgen om zich te
regulariseren.



■
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KB informatieverplichting bij commercialisering van
financiële producten bij niet-professionele cliënten
De overheid wil niet-professionele
cliënten een betere bescherming bieden bij de commercialisering van financiële producten. Daartoe verscheen in
juni een Koninklijk Besluit opgesteld
met informatieverplichtingen.
BZB heeft het nodige lobbywerk verricht in
de aanloop naar dit KB en is tevreden dat
met een heel aantal van haar opmerkingen werd rekening gehouden. Alleen wat
het tijdstip van inwerkingtreding betreft,
heeft BZB haar slag niet kunnen thuishalen. Het KB treedt immers pas één jaar na
publicatie in het Staatsblad in werking. BZB
had erop aangedrongen om de inwerkingtreding niet zo lang uit te stellen omdat
de informatiefiches die door de fabrikant/
distribiteur aangeleverd worden een groot
hulpmiddel betekenen voor de tussenpersoon bij het naleven van de informatieverplichtingen die hem door onder andere
Twin Peaks II worden opgelegd. Omdat
men de fabrikanten van de producten de
tijd wou gunnen om hun organisatie aan
te passen en ook om eventuele aanpassingen te kunnen doen ten gevolge van
het PRIP’s initiatief in de EU, werd toch de
beslissing genomen om het KB pas na één
jaar in werking te laten treden.
Bescherming van de consument
In de bestaande reglementering zijn de regels voor informatieverstrekking aan de cliënten bij het commercialiseren van financiële producten verspreid over verschillende
sectorale financiële wetgevingen, vaak
omzettingen van Europese richtlijnen. Het
KB is deels geïnspireerd op het voorstel
van Europese verordening voor een nieuw
“document met essentiële beleggersinformatie“ voor retailbeleggingsproducten
(PRIPs). Het KB beoogt een verbetering van
de precontractuele informatie die beschikbaar is voor de niet-professionele cliënten.
Het KB is gemodelleerd op de bestaande
reglementering, vervangt deze en breidt

deze uit tot alle types van financiële producten.
Wat, voor welke producten en
wanneer?
Het KB legt twee verplichtingen op. Enerzijds verplicht het de tussenpersoon om
aan niet-professionele cliënten bij de
commercialisering van financiële producten een informatiefiche te verstrekken.
Anderzijds legt het uniforme, transversale
reclameregels op bij de verkoop van alle financiële producten aan niet-professionele
cliënten in België.
De bepalingen hebben betrekking op alle
spaar-, beleggings- en verzekeringsproducten. De spaarproducten omvatten alle
spaarrekeningen, termijnrekeningen en
de levensverzekeringen van de takken 21,
22 en 26 die een spaarcomponent omvatten. De beleggingsproducten omvatten
op hun beurt alle beleggingsinstrumenten waaronder aandelen, gestructureerde
producten, corporate bonds, ICB's, afgeleide instrumenten, enz. Ook levensverzekeringen van de tak 23 vallen hieronder.
Tenslotte gelden de nieuwe verplichtingen ook voor die verzekeringsproducten
die niet binnen deze categorieën vallen,
zoals schadeverzekeringen. Dit is evenwel
niet van toepassing op de overeenkomsten pensioen van de eerste en de tweede
pijler. Wat verzekeringscontracten betreft,
slaat de informatiefiche op de algemene
voorwaarden van het product en niet op
de bijzondere voorwaarden. Bedoeling is
immers een gestandaardiseerd overzicht
te geven van de essentiële kenmerken van
het product. De eventuele individuele afwijkingen die gestipuleerd worden in de
bijzondere voorwaarden, zullen niet worden opgenomen in de informatiefiche.
De verplichtingen gelden bij de commercialisering van de voormelde financiële
producten ten aanzien van niet-professionele cliënten. Niet-professionele cliën-
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ten moeten worden verstaan zoals onder
MiFID: natuurlijke personen en vennootschapen die niet worden beschouwd als
professionele cliënten zoals KMO’s. Onder
commercialisering wordt verstaan “het
voorstellen van het product, ongeacht de
wijze waarop dit gebeurt, om de cliënt
of potentiële cliënt aan te zetten tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot,
aanvaarding van, ondertekening van of
opening van het betrokken product.” Het
begrip commercialisering is dus ruimer
dan het begrip openbaar aanbod. Dit betekent dat ook de commercialisering van
financiële producten die plaatsvindt in het
kader van een private plaatsing wordt gereguleerd1.
Verplicht informatiefiche
Het KB bepaalt dat de klant bij de commercialisering van een financieel product een
informatiefiche moet krijgen. Wie moet dit
aan hem geven? De entiteit die het product commercialiseert, met andere woorden: degene die het product verkoopt. De
inhoud en de vorm van deze informatiefiches zijn aan een aantal voorwaarden onderworpen. Zo moeten deze onder andere
beperkt zijn in lengte en in begrijpbare taal
de belangrijkste kenmerken van het product weergeven.
Wie dient de informatiefiche op te stellen
en bij te werken? In dit verband werd rekening gehouden met onze opmerkingen.
Er werd uiteindelijk gekozen om te werken
met een “cascadesysteem”. Dit betekent
dat de fabrikant/distributeur voor het informatiefiche moet zorgen wanneer hij
een beroep doet op tussenpersonen om
zijn product te commercialiseren. Hij moet
dit bovendien uit eigen beweging en kosteloos ter beschikking stellen van de tussenpersoon, ook ingeval van wijzigingen
aan de fiche. Dit is dus niet langer de verantwoordelijkheid van de tussenpersoon,
zoals oorspronkelijk bepaald was. Enkel
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indien een producent geen beroep doet
op een tussenpersoon om zijn product te
commercialiseren en die tussenpersoon
zelf zo’n product commercialiseert, zou de
tussenpersoon zelf moeten zorgen voor de
informatiefiche. Het is wel de verantwoordelijkheid van de eindverkoper om die informatiefiche aan de klant te verstrekken.
De tussenpersoon moet er dus op letten
dat hij steeds een informatiefiche bekomt
van de leverancier.
Het KB legt de inhoud van de informatiefiches op. Bedoeling is om op beknopte en
vergelijkbare wijze de voornaamste kenmerken van het voorgestelde financiële
product te beschrijven, zodat de cliënt in
staat is om de aard van het financiële product en de risico’s die eraan verbonden
zijn – en voor verzekeringsproducten de
aangeboden dekking – te begrijpen. Voor
spaar- en beleggingsproducten bevat de

informatiefiche het risicolabel (zie pg. 11).
Per soort van producten werden modellen opgesteld. Indien er een model bestaat
voor het betrokken financieel product,
moet de informatiefiche conform dat model worden opgesteld.
De informatiefiches moeten worden
goedgekeurd door de FSMA en moeten
in principe vooraf ter goedkeuring aan de
FSMA2 worden voorgelegd. Voor verzekeringsproducten geldt evenwel het toezicht
door de FSMA achteraf en moet de informatiefiche niet vooraf ter goedkeuring
te worden voorgelegd. Toch kan men die
op vrijwillige basis vooraf ter goedkeuring
voorleggen.

Tussenpersoon jaar lang
in het ongewisse
Zoals hierboven reeds vermeld, treedt het
KB slechts één jaar na publicatie in het
Staatsblad in werking. BZB voorziet hier
een probleem voor de zelfstandige tussenpersoon. Deze moet die informatie immers al sinds 30 april kunnen geven aan de
klant.
De FSMA stelt zelf in haar circulaire over
AssurMiFID dat de dienstverlener die voorafgaandelijk de door de FSMA goedgekeurde informatiefiche aan de cliënt geeft,
geacht wordt voldaan te hebben aan zijn
precontractuele informatieverplichtingen
wat betreft spaar- en beleggingsverzekeringen.

1. met uitzondering voor de producten die een initiële tegenwaarde vereisen van minimum 100.000€ (250.000€
voor ICB met veranderlijk aantal rechten van deelneming).
2. Dit is niet voor alle producten het geval. Voor de details over voor welke producten de FSMA goedkeuringsbevoegdheid heeft en of dit vooraf moet gebeuren, raadpleeg de tekst van het KB.
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Nu de inwerkingtreding van deze regelgeving met één jaar is uitgesteld, betekent
dit dat de tussenpersoon de informatie die
beoogd wordt in de informatiefiche, zelf
moet leveren. Een moeilijke opdracht met
een grote kans op fouten.
BZB had gevraagd om deze zaken op elkaar af te stemmen om zo de rechtszekerheid voor de zelfstandige financiële tussenpersoon te bekomen. Aangezien hier
het weerlegbaar vermoeden van oorzakelijk verband geldt en dit een verhoogde
aansprakelijkheid meebrengt voor de tussenpersoon, leek een dergelijk gebrek aan
overeenstemming ons onverantwoord.
Desalniettemin werd hier in het definitieve
KB geen rekening mee gehouden. BZB kan
niet anders dan de tussenpersonen er alert
op maken om ook nu al voldoende informatie te vragen van de leveranciers van
het financieel product.

Regels voor reclame en andere
documenten en berichten
In het KB worden naast de verplichting
om een informatiefiche te bezorgen ook
uniforme, transversale regels opgelegd betreffende reclame over financiële producten. Over welk soort reclame gaat het hier?
Het begrip wordt ruim gedefinieerd en
bevat ook publiciteit via internet, Twitter,
sociale media, enz. Het ontwerp voert niet
enkel een regulering in voor de “reclame”,
maar ook voor de “andere documenten en
berichten” die specifiek in het kader van
de commercialisering van financiële producten worden verspreid. De voorgestelde
regels hebben evenwel geen betrekking
op de zogenaamde notoriteitscampagnes.
Concreet legt het KB de algemene principes vast waaraan elke reclame moet voldoen. Zo mag ze bijvoorbeeld niet onjuist
of misleidend zijn, moet ze herkenbaar zijn
en in eenvoudig taalgebruik opgesteld
zijn. Ook dient ze de karakteristieken evenwichtig voor te stellen. Het KB bepaalt ook
aan welke minimale vereisten de inhoud
van de reclame moet voldoen en stelt specifieke regels voor het geval rendementscijfers worden opgenomen. Ten slotte
legt het KB ook regels vast inzake awards,

CATEGORIE

PRODUCTEN

RISICOKLASSE

1

Financiële producten in euro waarbij een schuldenaar er
zich toe verbindt om de inleg terug te betalen en die genieten van de depositobescherming die wordt georganiseerd
door een zeer kredietwaardige (klasse A) lidstaat van de
EER, alsook financiële producten waarbij een zeer kredietwaardige (klasse A) schuldenaar type 1 (enkele specifiek
aangewezen publieke entiteiten) er zich toe verbindt om de
inleg terug te betalen.

A

2

Financiële producten die aan alle voorwaarden voldoen om
tot de eerste categorie te behoren, behalve de kredietwaardigheid van de lidstaat die de depositobescherming organiseert of de kredietwaardigheid van de schuldenaar type
1, die in beide gevallen tot kredietwaardigheidsklasse B in
plaats van klasse A behoren, en andere financiële producten
in euro die een belofte inhouden van een zeer kredietwaardige (klasse A) of kredietwaardige (klasse B) debiteur om de
inleg na maximaal 10 jaar terug te betalen.

B

3

Financiële producten die aan alle voorwaarden voldoen om
tot de tweede categorie te behoren, behalve de looptijd van
het product die langer is dan 10 jaar of de belofte tot terugbetaling van de inleg die betrekking heeft op minstens 90%
van de inleg, alsook financiële producten zonder terugbetalingsbelofte maar met risicospreiding en beperkte volatiliteit.

C

4

Producten die niet tot categorie 1, 2, 3 of 5 behoren.

D

5

Afgeleide producten.

E

Onderverdeling spaar- en beleggingsproducten in vijf categorieën en bijbehorende risicoklassen.

ratings en de vergelijking tussen financiële
producten en legt het de verplichting op
om een risicolabel te voorzien (zie pg. 11).
Reclame voor een financieel product moet
vooraf door de FSMA worden goedgekeurd als de toezichthouder daarnaast ook
het prospectus of de informatiefiche over
datzelfde product goedkeurt. De FSMA
dient zich dus vooraf uit te spreken over
een geheel van documenten dat bij de
commercialisering van producten wordt
verspreid en niet over reclame die haar
afzonderlijk wordt voorgelegd. Als de reclame voor een product niet vooraf ter
goedkeuring aan de FSMA moet worden
voorgelegd, zoals dat bijvoorbeeld het
geval is bij een private plaatsing of verzekeringsproducten, zal de FSMA a posteriori
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nagaan of de bepalingen van dit besluit
zijn nageleefd.
De reclame voor financiële producten
moet daarenboven beantwoorden aan
de regels vervat in het Wetboek van economisch recht, meer bepaald de regels
inzake handelspraktijken, vergelijkende reclame, gezamenlijk aanbod, enz.

Risicolabel
Het KB bepaalt ook dat er verplicht een
risicolabel moet worden opgenomen in
de informatiefiche en in de reclame. Het
label moet de transparantie van financiële
producten bevorderen en de consument
helpen om risico’s van deze producten beter in te schatten door de risicograad van
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spaar- en beleggingsproducten op zeer
gestandaardiseerde wijze weer te geven.
Het label heeft geenszins tot doel om een
kwaliteits- of opportuniteitsoordeel te vellen over de betrokken producten. Vandaar
de benaming “risicolabel”. Hoe dit label er
precies moet uitzien en moet weergegeven worden, is bepaald in een reglement
dat de FSMA heeft opgesteld
Bij het opstellen van dit reglement heeft
de FSMA rekening gehouden met het feit
dat het label niet te complex mag zijn. In
sommige gevallen rust de verantwoordelijkheid voor het toekennen van het label
immers niet alleen op de fabrikanten en
financiële instellingen die producten commercialiseren, maar op de tussenpersoon
of industriële ondernemingen die hun
eigen producten commercialiseren. De
omvang van het risico werd ook niet gekoppeld aan de mogelijke opbrengst van
een product.
De spaar- en beleggingsproducten worden onderverdeeld in vijf categorieën die
elk beantwoorden aan een specifieke risicoklasse. Ook hier werd er bewust voor
gekozen om het aantal risicoklassen te beperken tot vijf om het risicolabel niet aan
waarde te laten inboeten voor de consument. Hoofdvraag waarrond de classificatie is opgebouwd, is of het financieel pro-

duct al dan niet een niet-achtergestelde
belofte omvat tot terugbetaling van de inleg door een kredietwaardige schuldenaar.
Deze vraag peilt zowel naar het eventuele
marktrisico als het kredietrisico met betrekking tot het ingelegde kapitaal.
Om te kunnen uitmaken in welke categorie een bepaald product ondergebracht
kan worden, moet men ook bepalen in

welke kredietwaardigheidsklasse ze zich
bevinden. Dit wordt berekend aan de
hand van de rating afgeleverd door een
erkend ratingbureau.
Ten slotte bevat het reglement ook een
aantal vormvereisten waaraan het risicolabel moet voldoen. In het reglement zijn
onder meer de volgende voorbeelden opgenomen:

Fig. 1: financieel product risicoklasse A
zonder bepaalde duur.
Fig. 2: financieel product risicoklasse A
met bepaalde duur.
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Vertrouw op de
kracht van ervaring.
JUNI 2014

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

Ethna-GLOBAL Defensiv (T) is geen garantiefonds. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID), het jaarlijkse en halfjaarlijkse
verslag zijn gratis verkrijgbaar (in het Frans en het Nederlands) bij de beheersmaatschappij CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan
86C b 320, B-1000 Brussels. Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR. Het fonds
belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito’s. De waarde
van een belegging in één enkele van de hiervoor genoemde categorieën van beleggingen (behalve andere fondsen en aandelen) kan daarbij tussen
0 en 100% bedragen. De belegging in andere fondsen mag, net als de belegging in aandelen, 10% van het vermogen van het fonds niet overschrijden.
Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk
is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten). U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/of interesten die
door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus en in de
KIID. Instapkosten: max. 2,5%. In België bedraagt de roerende voorheffing 25%. De actuele prijzen van de fondseenheden worden gepubliceerd
in het dagblad De Tijd. De essentiële beleggersinformatie moet voor elke belegging gelezen worden.
12
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Commercialisering te risicovolle financiële producten
aan niet-professionele cliënten in België
voortaan verboden
Vanaf 1 juli 2014 is de commercialisering
van te risicovolle financiële producten aan
niet-professionele cliënten in België verboden. BZB was al langer vragende partij dat
de toezichthouder zou optreden ten aanzien van leveranciers van dergelijke producten en dit in het belang van de klant

en de tussenpersoon. De wet Twin Peaks
II, die vorige zomer werd gepubliceerd,
heeft de FSMA de bevoegdheid gegeven
om een verbod of beperkende voorwaarden op te leggen aan de commercialisering van bepaalde financiële producten of
van bepaalde categorieën van financiële

producten. BZB is dan ook tevreden dat
de toezichthouder nu van deze bevoegdheid gebruikmaakt. De zelfstandige financiële tussenpersoon moet immers kunnen
vertrouwen op de producten die worden
verdeeld en kan onmogelijk de deugdelijkheid van alle producten zelf screenen.

Commercialiseringsverbod van bepaalde financiële producten
De commercialisering van bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten in België wordt verboden
vanaf 1 juli 2014. Het desbetreffende reglement is goedgekeurd via een koninklijk besluit dat gepubliceerd werd
in het Belgisch Staatsblad1.
Het reglement viseert financiële producten die betrekking hebben op zogenaamde non-mainstream of niet-conventionele
activa. In een periode van lage rente worden dergelijke producten vaak gepromoot als veilige en tegelijkertijd goed renderende producten die los staan van de traditionele financiële markten. In werkelijkheid zijn die producten echter uiterst
risicovol, illiquide en erg complex voor de consument.
Het reglement verbiedt de commercialisering van verschillende categorieën van producten:
• in de eerste plaats financiële producten die afhangen van life settlements, met andere woorden, van verhandelde levensverzekeringen. Deze producten verlenen de inschrijvers een recht op schuldvorderingen die bij een verzekeraar opeisbaar
zijn bij het overlijden van de verzekerden. Het behaalde rendement hangt onder meer af van het overlijden van de verzekerden. Nog afgezien van het ethische aspect, zijn deze financiële producten niet alleen complex en risicovol, maar ook
weinig geschikt voor niet-professionele cliënten;
• in de tweede plaats producten die in essentie derivaten op virtueel geld (zoals bitcoin) zijn. De FSMA en de NBB hebben
recent een waarschuwing gepubliceerd met daarin een niet-exhaustieve lijst van de risico’s verbonden aan virtueel geld
(zoals bitcoin), waaronder het operationeel risico, het risico dat het handelsplatform van virtueel geld wordt gehackt, het
wisselkoersrisico en het ontbreken van een wettelijke garantie dat het virtueel geld inwisselbaar is voor zijn oorspronkelijke waarde. Door het eventuele hefboomeffect kan beleggen in derivaten op virtueel geld die risico’s nog vergroten;
• tot slot de obligatie-instrumenten (“notes”) en de tak 23-verzekeringsovereenkomsten waarvan het rendement afhangt
van een alternatieve instelling voor collectieve belegging die in niet-conventionele activa belegt, alsook de tak 23-verzekeringsovereenkomsten waarvan het rendement afhangt van een intern fonds dat in dergelijke niet-conventionele
activa belegt. Dat soort activa omvat in het bijzonder grondstoffen, kunstvoorwerpen en consumptieproducten, zoals
wijn of whisky. Zo’n speculatieve producten zijn doorgaans ondoorzichtig, illiquide en moeilijk in te schatten door nietprofessionele cliënten.
"Tijdens de financiële crisis bleken consumenten financiële instrumenten te hebben gekocht die niet bij hun profiel pasten. Om die
toestand te verhelpen, heeft de wetgever de FSMA de bevoegdheid verleend om de commercialisering van bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten te verbieden. Het is dus met het oog op de bescherming van de consumenten en de goede
werking van de financiële sector dat de FSMA dit verbod oplegt. Met dit verbod wil de FSMA de financiële markten een signaal geven
dat er grenzen zijn aan de commercialisering aan niet-professionele cliënten. Zij zal toezicht blijven houden op de markt en de lijst
van verboden financiële producten, zo nodig, verder uitbreiden.", aldus Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA.
1. Koninklijk besluit van 24 april 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 mei 2014.

Bron: FSMA (2014). Commercialiseringsverbod van bepaalde financiële producten.
Geraadpleegd op 6 juni 2014, http://www.fsma.be/nl/RSS/Article/press/div/2014/2014-05-21_finprod.aspx.
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Financiële planning aan regels onderworpen
Op 27 mei verscheen de wet die de activiteit van het verstrekken van advies over
financiële planning een aantal regels oplegt en aan het gedragstoezicht van de
FSMA onderwerpt. De wet voert ook een
nieuwe statuut in, dat van ‘onafhankelijk

financieel planner’. Wie deze benaming
wenst te gebruiken, moet voortaan aan
een aantal voorwaarden voldoen. In onze
vorige Nieuwsbrief kon u al lezen welke dit
zijn en welke gedragsregels onafhankelijke
financiële planners moeten naleven. Maar

hoeveel weet u hier nog van? Test uw kennis van de nieuwe wet financiële planning
aan de hand van de volgende vragen. De
antwoorden vindt u op p. 16.

Quiz: Wat weet u over financiële planning?
1. Is advies over financiële planning hetzelfde als beleggingsadvies?
2. Mogen bankagenten of verzekeringstussenpersonen advies over financiële planning geven?
3. Mogen bankagenten en verzekeringstussenpersonen zich voorstellen als financieel planner en reclame maken voor
hun activiteit van financiële planning?
4. Mogen bankagenten of verzekeringstussenpersonen de benaming ‘financieel planner’ gebruiken in hun maatschappelijke of commerciële naam?
5. Mogen verzekeringsmakelaars de klant een vergoeding vragen voor het verstrekken van advies over financiële
planning?
6. Is de wet al van toepassing?

Krediet en kredietbemiddeling:
wat staat er te veranderen en wanneer?
In onze vorige Nieuwsbrief (p. 7 – 9)
kon u al lezen dat er nieuwe bepalingen op komst waren inzake krediet
en kredietbemiddeling. Intussen is de
wet houdende invoeging van boek VII
“Betalings- en kredietdiensten” in het
Wetboek van economisch recht waarin
deze bepalingen zijn opgenomen in
het Belgisch staatsblad verschenen.
Wat verandert er en wanneer?

Regels hypothecair krediet voorlopig
nog niet in lijn met Europa
De nieuwe wet brengt een aantal wijzigingen aan in de wet van 4 augustus 1992 op
het hypothecair krediet. Deze treden op
1 april 2015 in werking. Maar echt grote
veranderingen zijn dit niet. Die moeten

beoordelen van de kredietwaardigheid
van de consument, enz. (zie p. 8 in onze
vorige Nieuwsbrief ).

nog komen, wanneer de Europese richtlijn
hypothecaire kredieten wordt omgezet in
Belgisch recht. Dit moet voor 2016 gebeuren. Die richtlijn legt een aantal principes
op voor marketing en reclame, waaronder
het verbod op koppelverkoop, en legt een
aantal verplichtingen op zoals het verstrekken van precontractuele informatie, het
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Regels inzake consumentenkrediet
aanzienlijk strenger gemaakt
Wat daarentegen wel grondig is gewijzigd,
zijn de regels inzake consumentenkrediet.
Deze zijn aanzienlijk strenger gemaakt om
de overmatige schuldenlast tegen te gaan.
Zowel de regels inzake promotie, verkoop,
toekenning van een krediet als controle
zijn ingrijpend gewijzigd. Zo wordt het verbod om met kredieten op openbare plaatsen te leuren een pak strikter en wordt het
ongevraagd aanbieden van kredieten per
post, telefoon of e-mail verboden. Aan
consumenten die een achterstand hebben
van meer dan 1000 euro, zal geen nieuw

JUNI 2014

consumentenkrediet toegekend kunnen
worden. Ook zal er strenger toegezien
worden op het naleven van de nieuwe
regels, onder meer door het inzetten van
mystery shoppers. Ook deze regels treden
in werking op 1 april 2015.
Nieuw statuut kredietbemiddelaar
De nieuwe wet voert ook een nieuw statuut van kredietbemiddelaar in. Er zijn

twee soorten kredietbemiddelaars voorzien: bemiddelaar van hypothecair krediet
en bemiddelaar van consumentenkrediet.
Beiden moeten zich verplicht registreren
bij de FSMA, ongeacht of zij actief zijn als
makelaar of als agent. De bepalingen met
betrekking tot de verplichte registratie van
kredietgevers en kredietbemiddelaars bij
de FSMA treden pas op 1 juli 2015 in werking. Wie dan ten minste één jaar de acti-

viteit van consumentenkrediet- en/of hypothecaire kredietbemiddelaar uitoefent,
mag deze activiteit blijven uitoefenen. Zij
krijgen dan achttien maanden de tijd om
zich in te schrijven bij de FSMA. Net als
bemiddelaars in bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen zullen ook kredietbemiddelaars een bijdrage
in de werkingskosten moeten betalen.

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
een noodzakelijk kwaad?
Een mondiger wordende samenleving
en nieuwe regelgevingen zorgen voor
een verhoging van het aantal vorderingen ingesteld tegen verzekeringsmakelaars en financiële tussenpersonen.
Dit artikel heeft tot doel u hier beter
tegen te wapenen. Na enkele praktijkvoorbeelden wordt er gefocust op preventie waarna enkele tips & tricks worden meegegeven om een schadegeval
te behandelen wanneer men er mee
geconfronteerd wordt. U zal merken
dat uw beroepsaansprakelijkheid zelfs
de beste kan overkomen en zeker geen
“ver van mijn bed show” hoeft te zijn.
Beginnen doen we met twee voorbeelden.
Als bijkomende dienstverlening voor zijn
klant voert de makelaar, bij de afhandeling van een schadegeval, de gesprekken
met de tegenpartij die gevestigd is in het
buitenland. De verzekeringsmaatschappij
weigert echter uiteindelijk tussenkomst in
het schadegeval. Tegenpartij reageert furieus en dagvaart de makelaar tot betaling
van 34.000 euro, in plaats van de verzekeringsmaatschappij die tussenkomst heeft
geweigerd. De makelaar doet beroep op
zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
die de verdediging van de makelaar voor
zijn rekening neemt.
In een bankkantoor gaat één van de medewerkers, buiten medeweten van de klant,
een lening aan van 25.000 euro voor die
klant. De kantoormedewerker laat het geld

van de lening echter op haar persoonlijke
rekening storten. De kantoordirecteur ontdekt dit wegens ontbreken van de nodige
getekende stukken en brengt zowel het
hoofdkantoor als zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte. Zowel
het slachtoffer van de identiteitsdiefstal
als het getroffen bankkantoor leggen hiervoor klacht neer bij de politie. Er volgt een
schuldbekentenis en een eerste terugbetaling van 2.500 euro. Na deze eerste betaling stopt de terugbetaling. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar vergoedt
de benadeelden voor het resterend saldo
(bijna 23.000 Euro) en neemt de nodige
juridische stappen om te trachten het uitgekeerde schadebedrag terug te vorderen.
Voorkomen is beter dan genezen
Preventie speelt een belangrijke rol om
uzelf te beschermen tegen claims die
mogelijk voortvloeien uit uw beroepsaansprakelijkheid. Zoals u weet is het bij wet
verplicht om in de dossiers van elke ondernomen actie (bv. telefoon, advies, gesprekken,…). een schriftelijk spoor te bewaren.
Toch blijkt dit nog regelmatig een heikel
punt. Contacten met klanten verlopen
vaak mondeling, op sociale evenementen,
via de telefoon of tussen 2 andere dossiers
door op kantoor. Klanten die snel een telefoontje plegen om een bijkomende verzekering aan te vragen of klanten die binnenspringen op een druk moment om iets te
wijzigen zijn u waarschijnlijk niet vreemd.
Het gebeurt dan al eens dat dit vergeten
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wordt of verloren gaat in de drukte van
het moment. Om dit te vermijden willen
wij u als belangrijkste tip meegeven altijd
aan uw klant te vragen een schriftelijke
aanvraag te doen bij uw kantoor. Dit kan
in dit digitale tijdperk met smartphones en
tablets snel en eenvoudig via e-mail. Ofwel
kan u ook zelf een bevestiging versturen
naar de klant die hierin ook voor zichzelf
een bijkomende houvast kan vinden. Wij
begrijpen echter dat dit soms niet mogelijk
is. In dat geval raden wij u aan om van elk
gesprek een notitie aan het (elektronisch)
dossier toe te voegen. Uitermate belangrijk
hierbij is het dateren van al uw nota’s, correspondentie en andere documenten.
Deze schriftelijke opvolging zal niet enkel
vergissingen voorkomen maar ook de afhandeling van schadeaangiftes vereenvoudigen.
Wat te doen indien men u aanspreekt
op uw beroepsaansprakelijkheid?
In de eerste plaats dient u uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte te
brengen, en dit beter vroeg dan laat. Hoe
sneller uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte is en hoe beter uw
dossier is samengesteld, hoe vlotter de afhandeling kan gebeuren. Een vlot verloop
van het schadedossier is in ieders belang
en niet in het minst het uwe met het oog
op het verderzetten van uw commerciële
relatie met uw klant.
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De ideale samenstelling van een dossier
ter aangifte bevat alle relevante documentatie, correspondentie en een korte maar
volledige samenvatting van de feiten. Voor
de schadebeheerder van uw verzekeraar
is het immers niet altijd evident om te
begrijpen wat en hoe de dingen zijn fout
gelopen.
Indien een klant, door uw eventuele beroepsfout geen dekking krijgt van een
verzekeringsmaatschappij, dient men de
schade toch aan te geven bij die maatschappij. Mogelijk is het schadegeval alsnog gedekt onder een andere clausule
of is de maatschappij te vinden voor een
commerciële tussenkomst. Indien niet,
ontvangt u een weigering van de maatschappij, die u ook bij het schadedossier
voegt.
In geen geval mag men de aansprakelijkheid tegenover zijn klant erkennen. Dit kan
uw verdediging ernstig ondermijnen.
Tot slot geven we u nog een voorbeeld
mee waaruit blijkt dat u niet enkel kan worden aangesproken op vergissingen door u
begaan, maar dat u soms ook ten prooi
kan vallen van aantijgingen die onjuist of
zelfs volledig uit de lucht gegrepen zijn.

Verzekeringsnemer Jan wil graag een autoverzekering voor een luxewagen bij
verzekeringsmaatschappij X. De verzekeringsmaatschappij vraagt echter bij wagens vanaf een bepaalde waarde een bijkomend anti-diefstal systeem met tracking
gps. De makelaar brengt zijn klant hier dan
ook schriftelijk van op de hoogte. De garagehouder verzekert Jan er echter van dat
het standaard alarmsysteem van de wagen hieraan al voldoet. Na diefstal van de
wagen weigert verzekeringsmaatschappij X tussenkomst wegens het ontbreken
van het vereiste anti-diefstal systeem. Jan
houdt zijn makelaar hiervoor ten onrechte
verantwoordelijk en vraagt de terugbetaling van de som van 58.000 euro wegens
beweerdelijk onvoldoende nakomen van
de informatieplicht die rust op makelaars.

De makelaar doet beroep op zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar die de verdediging organiseert. De vordering wordt
door de rechtbank ongegrond verklaard.
Wij hopen met dit artikel te kunnen bijdragen aan het verder uitbouwen van uw
klantenrelaties en u een houvast te hebben geleverd bij de behandeling van een
schadegeval. We zijn ervan overtuigd dat
een vergissing van uw kant, een verdere
samenwerking tussen u en uw klant niet
in de weg hoeft te staan. Voor bijkomende
informatie aangaande deze materie kan u
steeds terecht bij het BZB of uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Het AIG-Financial Lines-Claims team

Antwoorden quiz financiële planning (p. 14)
1. Is advies over financiële planning hetzelfde als beleggingsadvies?
Nee, financiële 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, fiscaal recht en fiscaliteit, sociale zekerheid en bestaanszekerheid, economische en financiële context. Het verschilt dus van puur beleggingsadvies.
2. Mogen bankagenten of verzekeringstussenpersonen advies over financiële planning geven?
Ja, maar dan mogen ze in het kader van deze activiteit geen advies over beleggingsdiensten of transacties in individuele financiële
producten verlenen. Daarbuiten mag dat uiteraard wel.
3. Mogen bankagenten en verzekeringstussenpersonen zich voorstellen als financieel planner en reclame maken voor hun
activiteit van financiële planning?
Ja, maar ze mogen zich niet als onafhankelijk financieel planner voorstellen.
4. Mogen bankagenten of verzekeringstussenpersonen de benaming ‘financieel planner’ gebruiken in hun maatschappelijke
of commerciële naam?
Nee, bankagenten of verzekeringstussenpersonen mogen de benaming financiële planning of iets gelijkaardigs niet opnemen in hun
commerciële of maatschappelijke naam. Enkel onafhankelijke financiële planners mogen dat.
5. Mogen verzekeringsmakelaars de klant een vergoeding vragen voor het verstrekken van advies over financiële planning?
Ja, maar zij moeten de kostprijs op voorhand meedelen. Bankagenten daarentegen treden op in naam en voor rekening van hun
bank en mogen zonder toestemming van de bank geen vergoeding vragen voor het verstrekken van advies over financiële planning.
6. Is de wet is al van toepassing?
Nee, de wet treedt pas eind november 2014 in werking.
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Het stopzetten van een activiteit als zelfstandig agent
is fiscaal minder evident dan vaak gedacht
INTERESSANT MAAR STRENG ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
Inleiding
De wijze waarop men belast wordt op
het ogenblik dat men een beroepsactiviteit stopzet, is uiteraard van groot belang
omdat ook vaak op een dergelijk moment
bijkomende vergoedingen of eenmalige
uitkeringen nog toegekend of verworven
kunnen worden. Het fiscaal regime dat op
dergelijke vergoedingen van toepassing
is, bepaalt uiteindelijk hoeveel van deze
vergoedingen “netto” overblijft en dus een
appeltje voor de dorst vormt.
Hierna staan we even stil bij een interessant arrest van het Hof van Beroep te
Brussel, dat zich onlangs over deze problematiek diende uit te spreken (Brussel,
4 september 2013 – Rol nr. 2010/AR/960).
Opgelet! De hierna volgende analyse is
enkel geldig voor de zelfstandige agent
die zijn activiteit als natuurlijke persoon
uitoefent. Bij stopzetting van de activiteit
van een vennootschap (in haar hoedanigheid van een agent) zal een vergoeding in
principe tegen het normale tarief aan vennootschapsbelasting (34%) belastbaar zijn.
Feiten
Het geschil dat voor het Hof van Beroep
kwam, betrof de zaak van de heer V, een
zelfstandig bankagent van de NV X.
In zijn “Contract van Mandaat” van 1 oktober 1994 met de NV X werden de voorwaarden om een einde te stellen aan het
mandaat, de vergoeding en de modaliteiten bij een dergelijke beëindiging nader
overeengekomen. Ook de concrete berekeningsmethode van een dergelijke vergoeding werd nader bepaald.
In voormeld contract verklaart de heer
V de voorwaarden te kennen en deze te
aanvaarden. Het contract werd door beide
partijen ondertekend.
In het kader van de herstructurering van
het distributienet van de NV X werden de
bestaande agentschappen geïntegreerd

in nieuwe structuren. Hierdoor werd het
agentschap van de heer V in een dergelijke nieuwe structuur geïntegreerd. Deze
herstructurering leidde tot de definitieve
stopzetting van het mandaat van de heer
V als zelfstandig agent van zijn agentschap,
waarop hij een eindemandaatsvergoeding
uitbetaald kreeg.
De eindemandaatsovereenkomst, afgesloten op 28 april 1999, bepaalde dat de
vergoeding werd toegekend als tegenprestatie voor een aantal verbintenissen,
met name:
1. het ter beschikking stellen aan de NV
X van alle mogelijke inlichtingen en informaties van welke aard ook omtrent
het cliënteel ingeschreven in het agentschap;
2. de overdracht van alle bestanden met
betrekking tot dit cliënteel;
3. de verbintenis om noch enige bemiddeling te verlenen, noch om het even
welke dossiers nog af te sluiten voor om
het even welke andere kredietinstelling
of financiële instelling (dan de NV X), en
de gegevens met betrekking tot het bestaande cliënteel niet mee te delen aan
derden, en er evenmin zelf gebruik van
te maken.
Volgens de overeenkomst tussen partijen
werd het bedrag van de eindemandaatsvergoeding berekend op basis van een
technische formule, gebaseerd op het
gewogen gemiddelde van de commissielonen van de laatste drie volledige kalenderjaren voorafgaand aan de beëindiging
van het mandaat, met aanrekening hierop
van diverse kosten en een bepaald rendementspercentage.
De uitbetaling van deze vergoeding werd
vervolgens afhankelijk gemaakt van een
opschortende voorwaarde, die gebaseerd
is op de “fidelisering” van het cliënteel in de
jaren na het uittreden van de bankagent.

17

Om die reden, werd de vergoeding gespreid betaald in de daaropvolgende jaren
en in functie van deze “fidelisering”.
Fiscale aspecten en voorafgaande
procedure
De heer V gaf de eindemandaatsvergoedingen van 33.105,21 EUR (aanslagjaar
2000), 11.035,08 EUR (aanslagjaar 2001)
en 11.035,07 EUR (aanslagjaar 2002) die hij
ontving ter gelegenheid van de beëindiging van zijn mandaat als zelfstandig bankagent van de NV X aan als zgn. “gedwongen stopzettingsmeerwaarden” onder de
code 700 van zijn diverse belastingaangiften. Dergelijke gedwongen stopzettingsmeerwaarden zijn belastbaar aan een
afzonderlijk en voordelig belastingtarief
van 16,5%, wanneer het gaat om stopzettingsmeerwaarden die (ondermeer)
plaatsvinden vanaf de leeftijd van 60 jaar of
ingevolge het overlijden of naar aanleiding
van een “gedwongen” definitieve stopzetting (schadegeval, onteigening, opeising
in eigendom of een andere gelijkaardige
gebeurtenis).
De heer V ontving van de fiscale administratie echter “berichten van wijziging”
waarin gesteld werd dat, aangezien de
heer V op de hoogte was van de berekening van de uitkering bij verbreking van
het contract, er geen sprake kan zijn van
een “gedwongen definitieve stopzetting”.
De fiscale administratie meende om die
reden dan ook dat deze stopzettingsmeerwaarde weliswaar afzonderlijk belastbaar
is, maar dan aan het tarief van 33%, tenzij
globalisatie voordeliger is (voor wat betreft
de aanslagjaren 2000 en 2001). In deze
redenering zouden de eindemandaatsvergoedingen moeten aanzien worden
als vergoedingen ter compensatie of naar
aanleiding van enige handeling die een
vermindering van de beroepswerkzaamheid of van de baten tot gevolg kan heb-
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ben, die zijn verkregen na de stopzetting.
Verder stelde de fiscale administratie, voor
wat betreft aanslagjaar 2002: “de beoogde
eindemandaatsvergoedingen kunnen in
de personenbelasting uitsluitend gerangschikt worden onder de in artikel 28, eerste
lid, 3°, a, WIB bedoelde vergoedingen. Het
gaat hier over vergoedingen van alle aard
die zijn verkregen “ter compensatie of naar
aanleiding van enige handeling die een
vermindering van de werkzaamheid, van
de winst of van de baten tot gevolg heeft
of zou kunnen hebben (…)”. Dergelijke inkomsten zijn belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het
geheel van de belastbare inkomsten van
het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad, in dit geval 25,5% (code
703)”.
De belastingadministratie wijzigde vervolgens de belastingheffing van de heer V in
vergelijking met de ingediende belastingaangiften, en paste tevens belastingverhogingen van 10% toe.
Een administratieve bezwaarprocedure
werd gevoerd, waarbij de gewestelijke
directeur de taxatie op grond van artikel
28, eerste lid, 3°, a, WIB bevestigde en de
aanslagvoet voor de aanslagjaren 2000 en
2001 herleidde naar 29,8%. Het bezwaarschrift aangaande aanslagjaar 2002 werd
ongegrond verklaard.
Vervolgens trok de heer V naar de rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven. De
rechtbank oordeelde in een vonnis van 16
februari 2007 dat de eindemandaatsvergoeding in wezen een stopzettingsmeerwaarde vormde conform art. 28, eerste lid,
1° WIB, die bij toepassing van art. 41 en art.
171, 4°, b, WIB afzonderlijk belastbaar was
aan 16,5%. De rechter beval daarom de
herberekening van de betwiste aanslagen,
waarbij de rechtbank overigens oordeelde
dat geen belastingverhoging mocht worden opgelegd. De fiscale administratie
ging in beroep tegen dit vonnis.
De cruciale vraag in dit geding, en zoals ze
uiteindelijk ook voor het Hof van Beroep
belandde, luidde: zijn de vergoedingen die
in dergelijke omstandigheden worden uit-

Geert De Neef, Advocaat-vennoot Lydian.

gekeerd, vergoedingen die belastbaar zijn
op basis van art. 28, eerste lid, 3°, a, WIB (=
belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet die van toepassing is op het geheel
van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige
een normale beroepswerkzaamheid heeft
uitgeoefend) of gaat het daarentegen om
stopzettingsmeerwaarden die kunnen genieten van een afzonderlijk belastingtarief
van 33% of zelfs 16,5% indien het in dit
laatste geval gaat om “gedwongen” stopzettingsmeerwaarden (art. 41 - art. 171, 4°,
b, WIB).
Procedure voor het Hof van Beroep
In de procedure voor het Hof van Beroep
te Brussel stelde de fiscale administratie
opnieuw dat de eindemandaatsvergoedingen belastbaar waren op grond van artikel 28, eerste lid, 3°, a) WIB en dus aan de
gemiddelde aanslagvoet met betrekking
tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorig jaar waarin de
belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. Zij vordert
eveneens een belastingverhoging.
Het Hof stelt in eerste instantie dat onder
meer immateriële activa die tijdens de beroepswerkzaamheid tot stand zijn gekomen, ongeacht of deze als activabestanddeel zijn geboekt, kunnen kwalificeren als
te zijn gebruikt voor de beroepsactiviteit te
zijn gebruikt.
Meerwaarden op dergelijke immateriële
vaste activa worden belast aan 33% indien
de meerwaarde voortvloeit uit een stopzetting. Dit tarief daalt naar 16,5% indien
het ondermeer gaat om een gedwongen
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stopzetting (schadegeval, onteigening,
opeising in eigendom of een andere gelijkaardige gebeurtenis).
Essentieel is dus te onderzoeken of er in
eerste instantie bij de stopzetting sprake
is van een “immaterieel” actiefbestanddeel
dat geacht kan worden te zijn overgedragen en waarop desgevallend een “meerwaarde” behaald wordt, en vervolgens of
deze stopzetting wel “gedwongen” is.
Bij haar analyse stelt het Hof dat de kwalificatie als stopzettingsmeerwaarde in casu
niet kan aangenomen worden, aangezien
er volgens het Hof geen sprake kan zijn
van een immaterieel actiefbestanddeel.
Indien er geen actiefbestanddeel is, kan er
ook geen sprake zijn van een meerwaarde.
Het Hof is immers van mening dat het
cliënteel dat door het agentschap van de
heer V bediend werd, eigendom was van
de NV X. De heer V betwiste dit overigens
niet.
De heer V stelt van zijn kant dat hij een
bankportefeuille opbouwde die betrekking had op de organisatie van het kantoor, de documentatie die werd opgemaakt met betrekking tot het profiel van
de klanten, de reputatie van het kantoor,
enz….De heer V had overigens contractueel het “recht van toegang tot en uitbating van het cliënteel ingeschreven in het
agentschap”.
Het contract bepaalde verder dat de mandataris, in casu de heer V, zijn bemiddeling
verleende en in naam en voor rekening
van de lastgever alle verrichtingen afsloot
en alle diensten en producten aanbood
die aan het cliënteel werden aangeboden
en waarvoor hij algemene of specifieke
onderrichtingen ontving.
Het Hof oordeelt echter dat, aangezien de
heer V handelde in naam en voor rekening
van de NV X, hij geen eigen cliënteel kon
opbouwen. Ook de zogenaamde bankportefeuille, die verbonden is aan het cliënteel, behoorde toe aan de NV X en niet
aan de heer V.
De verbintenissen aangegaan door de
heer V naar aanleiding van de beëindiging
van zijn mandaat, kunnen volgens het Hof
dan ook niet wijzen op een overdracht van
cliënteel.
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Bij afwezigheid van een “eigen” cliënteel,
kon de heer V dan ook niet stellen dat hij
een immaterieel actief heeft waarop hij (al
dan niet) een “gedwongen” meerwaarde
kon boeken.
Het Hof van Beroep stelt dan ook de fiscale
administratie in het gelijk over de grond
van de zaak. Gezien het feit dat het in casu
een principiële betwisting betreft tussen
belastingplichtige en fiscale administratie,
en dus bijvoorbeeld geen opzettelijke fout
bij invulling van de belastingaangifte, gaat
het Hof wel over tot een kwijtschelding
van de opgelegde belastingverhogingen
van 10%.
Commentaar
Het Hof van Beroep van Brussel bekijkt
essentieel of de zelfstandig bankagent in
eerste instantie wel eigenaar was van een
cliënteel. Immers, indien een dergelijk cliënteel niet in eigendom aan de bankagent
toebehoort, kan hij, volgens het Hof, er
evenmin een meerwaarde (laat staan een
“stopzettingsmeerwaarde”) op realiseren
op het einde van zijn contract met de bank.
Een dergelijke stopzettingsmeerwaarde
kan interessant zijn omdat ze in bepaalde
omstandigheden afzonderlijk belast wordt
aan 16,5%, met name wanneer ze geacht
wordt “gedwongen” te zijn. Dit laatste dient
volgens het Hof zelfs niet onderzocht, aangezien het Hof tot de conclusie komt dat
er geen “actiefbestanddeel” aan cliënteel
aanwezig is, en dus in geen geval sprake
kan zijn van een (al dan niet gedwongen)
meerwaarde.
Het feit dat de agent in betreffend geschil,
eerder in zijn boekhouding en aangiften
zelfs fiscaal had mogen afschrijven op
voordien verworven cliënteel, en welke
afschrijvingen dus door de fiscale administratie aanvaard waren geweest, was voor
het Hof van Beroep geen voldoende reden
om aan te nemen dat er wel sprake kon
zijn van een immaterieel actief of “eigen
cliënteel”. De agent had in dit verband geargumenteerd voor het Hof dat het thans
belasten van de eindemandaatsvergoeding, zonder daarbij aan te nemen dat er
een stopzettingsmeerwaarde werd gerealiseerd, in wezen het vertrouwensbeginsel

schendt. Het Hof stelt echter dat “de verwachtingen van de burger niet gegrond
mogen zijn op een onwettige praktijk” (zie
tevens Cass. 15 februari 2013, A.F.T. 2013,
afl. 6-7, 50). Ook het feit dat de agent dit
cliënteel zelf mee verder had opgebouwd
en hierbij het voornaamste aanspreekpunt
was, volstaat voor het Hof niet om te kunnen stellen dat de agent zelf eigenaar was
van dit cliënteel, aangezien zijn contract
met de bank het eigendomsrecht op het
cliënteel toewees aan de bank. Dit laatste
werd door de agent overigens niet betwist.
De conclusie van deze rechtspraak is dan
ook dat nauwlettend dient gekeken en
geanalyseerd te worden wie precies de
eigenaar is, contractueel, van allerlei activa
waarvoor bij stopzetting van een beroepsactiviteit een vergoeding wordt toegekend
door de opdrachtgever of de contractspartij. Indien men geen eigendomsrechten
heeft op een cliënteel, dan dreigen eventuele vergoedingen niet belast te kunnen
worden als een al dan niet gedwongen
meerwaarde (aan respectievelijk 33% of
16,5%) maar enkel als inkomsten die een
compensatie vormen voor een vermindering van een werkzaamheid of van winsten
of baten. Deze laatste categorie van inkomsten is belastbaar aan het gemiddeld
tarief van het laatste jaar waarin een normale werkzaamheid werd uitgeoefend.
Kort na dit arrest, kwam ook de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik tot de vaststelling dat een dergelijke eindemandaatsvergoeding niet kon kwalificeren als een “gedwongen” stopzettingsmeerwaarde. Toch
is de redenering van de rechtbank voornamelijk gesteund op het feit dat een dergelijke eindemandaatsvergoeding geen
“gedwongen” karakter heeft, dan dat de
rechtbank zich uitput in de analyse of het
nu al dan niet ûberhaupt om een “meerwaarde” gaat. Volgens de rechtbank is er in
elk geval op geen enkele wijze sprake van
“dwang”, gezien het feit dat het louter om
de uitvoering van een contractueel recht
gaat dat door de bank wordt uitgeoefend,
namelijk het stopzetten van haar relatie
met de bankagent. De agent in casu wist
dat een opzegging kon gebeuren, hij had
het contract getekend, en kan dan ook be-
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zwaarlijk stellen dat hij “finaal” gedwongen”
werd eenvoudigweg omdat de contractuele opzegging wordt uitgeoefend (Rb.
Luik, 4 november 2013, Rol nr. 04/160/A).
Toch is er nog bepaalde rechtspraak in
Wallonië die een dergelijke vergoeding
beschouwt als een gedwongen stopzettingsmeerwaarde (art. 28, lid 1, 1° WIB) die
afzonderlijk belastbaar is tegen 16,5 % (art.
171, 4, b, WIB – Rb. Bergen, 13 maart 2013,
Rol nr. 1324/0150) of als een vergoeding
voor een “meerwaarde”, die weliswaar niet
“gedwongen” is, maar toch nog kan genieten van het afzonderlijk belastingtarief op
“niet-gedwongen” meerwaarden van 33%
(art. 28, lid 1, 1° en art. 171, 1°, c WIB – zie:
Rb. Namen, 26 juni 2013, Rol nr. 2707/10/A).
De rechtspraak van het Hof van Beroep van
Brussel, zoals hoger besproken, ligt evenwel in lijn van een aantal eerdere vonnissen en arresten (Rb; Brugge, 17 april 2012,
Rol nr. 11/104/A en Antwerpen, 22 februari
2011 – Rol nr. 2006/AR/8) en gaat verder
in tegen eerdere rechtspraak die in een
aantal gevallen wel het bestaan van een
afzonderlijk en voordelig(er) belaste gedwongen stopzettingsmeerwaarde aannam (ondermeer: Bergen, 27 september
2006, Rol nr. 2005/RG/98).
De rechtspraak lijkt nu evenwel toch verder de richting uit te gaan dat vergoedingen die een bankagent behaalt bij de
stopzetting van zijn activiteit, belast gaan
worden als vergoedingen ter compensatie
van een vermindering van de werkzaamheid, die belastbaar zijn tegen het gemiddeld tarief van het laatste jaar met een normale beroepswerkzaamheid, aangezien er
geen sprake (meer) kan zijn van een “meerwaarde” die de agent geacht wordt te realiseren, laat staan dat een dergelijke meerwaarde “gedwongen” zou kunnen zijn.
Eensgezindheid is er evenwel nog niet, gezien de nog steeds afwijkende en voor de
belastingplichtige gunstigere rechtspraak
bij bepaalde rechtbanken in Wallonië.

Geert De Neef
Advocaat-vennoot Lydian
Anja Van de Velde
Advocate Lydian
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INSUSITE WEBSITE

T. 056 36 14 94
info@insusite.be
www.insusite.be

INSUSITE:

10 VOORDELEN

ONTDEK DE
FUNCTIONALITEITEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Insusite is de website voor élke
makelaar, groot of klein.
Een insusite is een website conform
de wetgeving, opgesteld volgens de
huidige trends binnen webdesign en
biedt een unieke koppeling met uw
beheerspakket.

Zelf aanpasbaar/CMS backoffice
Uniek design
Conform AssurMiFID regelgeving
Documentencenter met eigen redactie!
Offertegenerator
Uitgebreide schade-aangifte
Integratie sectorplatform IBP-Insufeed
Contactform - Calculator
Gepersonaliseerde webteksten
Domeinnaam & hosting

+ OPTIES:
• Klantenportaal E-Broker
• Social media profiel

CRMCONNECT

T. 056 65 02 71
info@crmconnect.be
www.crmconnect.be

SAMEN VOOR

MEER PRODUCTIE!!
Al te vaak moet u als makelaar vernemen dat uw
klant zijn auto verzekering verplaatst om zo wat extra
korting te bekomen op de aanschaf van een nieuwe
wagen. Ook in veel leasing formules zitten grote bulk
verzekeringen waartegen de makelaar niet altijd kan
concurreren.
Als B2B platform willen wij hier met de makelaar een
antwoord op bieden:
CrmConnect maakt gebruik van een partnernetwerk
van makelaars en garages. Door middel van een internetplatform kunt u als geprefereerde makelaar worden
voorgedragen bij de transactie van een wagen door
een aangesloten garagehouder bij u in de buurt.
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WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U EN
UW KLANT?
•

Uw klant kan via het CrmConnect portaal nieuwe
en first selection wagens veel goedkoper aanschaffen dan tarieven dewelke van toepassing
zijn in het gekende concessie – netwerk.

•

Daarenboven levert CrmConnect ook professioneel advies aan bij de keuze van een wagen;
gaande van VAA wetgeving over mogelijke
leasing/renting aspecten tot administratieve bijstand.

U verhoogt als makelaar uw productie en versterkt omwille van deze dienstuitbreiding verder de relatie met uw klant.
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CRM helpt tussenpersonen
bij praktische toepassing Twin Peaks II
CRM is één van de bedrijven die software levert aan tussenpersonen. Aangezien BZB meent dat beheersoftware
een hulpmiddel kan zijn om te voldoen
aan de AssurMiFID-gedragsregels en
BZB-leden korting genieten op software van CRM, stelden we Dimitri Maes,
Group Director en lid van de raad van
bestuur van CRM, hieromtrent een aantal vragen.
• Twin Peaks II vormt een hele uitdaging
voor verzekeringstussenpersonen. Hoe
kan CRM hen helpen?
Als IT-ontwikkelaar dienen we in de eerste plaats natuurlijk onze software op de
nieuwe regelgeving af te stemmen. Er is
de afgelopen jaren hard gewerkt aan aangepaste tools, applicaties en nieuwe functionaliteiten, onder meer binnen Insusoft
2020, die perfect aansluiten op de gewijzigde regulering.
Bovendien organiseren we nationaal ook
diverse Twin Peaks II-workshops over hoe
de nieuwe voorschriften zo concreet en
geautomatiseerd mogelijk te implementeren in de praktijk. Dit gebeurt overigens
in intens overleg met betrokken instanties
zoals Assuralia, de normeringscomissie,
verzekeraars, FSMA en de beroepsfederaties BZB, FVF en Feprabel.
Het aanleveren van aangepaste tools voor
het faciliteren van het financieel bulletin
en het bepalen van het beleggersprofiel in
Insusoft is daar onder meer een voorbeeld
van.
• Kunnen verzekeringstussenpersonen via
jullie tools de algemene en bijzondere
voorwaarden van de verzekeringsproducten linken?
Absoluut! Dit kan door de betrokken documenten eenvoudigweg te ‘slepen’ van
de maatschappijmodule of een andere
locatie naar de betrokken polis in Insusoft
dankzij onze paperless module Insudoc.
Wij adviseren om ogenblikkelijk de con-

tractvoorwaarden bij elke afgesloten polis
te voegen, zodat later niet gezocht moet
worden in varianten en bijvoegsels om na
te gaan welke clausules op dat moment
precies van toepassing waren.
• Verzekeringstussenpersonen moeten
transparant zijn over hun vergoedingen.
Levert CRM hier een bijdrage? Zo ja,
hoe?
De inducement policy schrijft van rechtswege voor dat kandidaat-verzekeringsnemers in een precontractuele fase effectief
inzage moeten krijgen in de vergoeding
die een tussenpersoon op de premie ontvangt. In onze beheersoftware zijn die
gerelateerde velden zoals beheerskosten,
kosten maatschappij/makelaar, surcommissies, taksen, etc. reeds aanwezig. Het
volstaat deze als variabele op de polisvoorstel-typebrieven in te voegen om zich te
conformeren aan deze maatregel in het
kader van het belangenconflictenbeleid.
De waarden tot slot kunnen zowel in percentages als in absolute cijfers worden
weergegeven.
• Verzekeringstussenpersonen moeten
ook rapporteren aan hun klanten. Biedt
CRM hier een oplossing?
Dankzij onze extractietools kunnen wij een
‘activiteitenrapport’ genereren. Er kan op
de meest uiteenlopende manieren worden gefilterd op verzekeringsnemer, soort
activiteit, datum enzovoort.
• Verzekeringstussenpersonen moeten
een cliëntendossier aanleggen waarbij
elke transactie moeten worden bewaard. Kan CRM hierbij helpen?
De wetgever vereist inderdaad dat alle daden van verzekeringsbemiddeling per verzekeringsnemer in een ‘track record’ worden bijgehouden door de makelaar. Wij
voorzien hiervoor een automatische integratie van paperless-, telefonie-, online en
marketing tools (zoals Insudoc, -site, -mail
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en -tel) met het ERP-pakket, waardoor alle
gestelde handelingen automatisch worden geregistreerd en toegewezen aan een
juiste klant, polis, bijvoegsel of schade.
Bij mijn weten is CRM Group innovatief
koploper in het centraliseren van uiteenlopende bestandstypes zoals brieven, polisen schadestukken, mails, foto’s, telefoongesprekken, marketingcampagnes die de
klanten ontvingen, en dat binnen één geïntegreerde CRM-toepassing.
• Vanaf volgend jaar moeten verzekeraars
fiches opstellen over hun producten.
Zullen deze in de database van CRM
worden opgenomen? En geactualiseerd?
Hoogstwaarschijnlijk zullen de verzekeraars deze fiches verdelen via het sectorplatform IBP. Nadeel daar is een gebrekkige structuur en het feit dat verschillende
soorten documenten door elkaar staan.
Maar makelaars die een ‘Insusite’ door CRM.
art hebben laten ontwikkelen, kunnen gerust zijn. Hen bieden we een documentencenter aan waarin deze stukken allemaal
netjes gerangschikt per polistype en domein zullen terug te vinden zijn. Overigens
investeerden we de afgelopen maanden
in een eigen redactie die alle info voortdurend opvolgt en bijwerkt.
• Biedt CRM ook tools inzake adviesverlening? Zo ja, waarin ligt dan nog de
meerwaarde van de verzekeringstussenpersoon volgens u?
In combinatie met een ‘Insusite’ kan de makelaar dankzij ons online ‘E-Broker portaal’
diens klant inzage verschaffen in zijn dossier, hetgeen onontbeerlijk wordt gezien
de transparantiecontext waarop de FSMA
zal toezien. Vergelijk het gerust met pcbanking, maar dan voor een verzekeringsportefeuille.
Het portaal biedt diverse functionaliteiten.
Eerste betreft online consultatie van de
klanten- en polisfiche, de Assurmifid-ge-
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dragsregels en overige documenten zoals
financiële en infoproductfiches.
Tevens zal de mogelijkheid worden geboden om online offertes op te vragen,
polisvoorstellen elektronisch te tekenen,
tot zelfs online betaling van het vervaldagbericht.
Op die manier kan de klant ogenblikkelijk
en online over de juiste polisstukken beschikken met eventueel groene kaart, vervaldagbericht, crashsticker enzovoort. Dit
biedt zowel tijdswinst en gemak voor de
klant, maar ook voor de makelaar.
Online aangifte van een schadegeval door
de verzekerde behoort ook tot de mogelijkheden, evenals het aanpassen van bijvoorbeeld hun adres of burgerlijke staat.
Dit komt binnen via een bloc retour waardoor de tussenpersoon steeds moet confirmeren. De klant kan dus nooit rechtstreeks zijn gegevens aanpassen op de
database van het kantoor.
De makelaar hoeft absoluut geen schrik
te hebben voor deze nieuwe communicatietechnologieën. Ze faciliteren enkel
doorgedreven de verzekeringsbemiddeling in een tijd waar alles snel moet
gaan en mobiliteit een groot probleem
is, zonder enigszins te raken aan de meerwaarde van de tussenpersoon, zijnde het
persoonlijk advies, contact, maatwerk en
de vertrouwensband (vooral bij schade).

De zeer geringe groei die direct writers de
afgelopen vijftien jaar optekenden, is daarvan het beste bewijs. Maar evenmin mag
zelfgenoegzaam worden toegekeken. Enkel zij die de adviserende meerwaarde van
de makelaar het best combineren met de
recentste communicatieprocessen van de
21ste eeuw, zullen zich blijvend een plek
kunnen veroveren in deze concurrentiële
markt.
• Hoe ziet CRM de markt evolueren en hoe
spelen jullie erop in?
Er tekent zich in grote mate een verdere
professionalisering af tegen een zich
steeds sneller wijzigende tijdsgeest. De
hardnekkigheid bijvoorbeeld waarmee
de consolidatiegolf zich de laatste jaren
voltrekt is ongezien. Nooit eerder verdwenen en fusioneerden zoveel kantoren. Het
komt er nu met de aanhoudende druk op
de markt vooral op aan zich goed te organiseren, alle kantoorprocessen kritisch tegen het licht te houden en efficiëntie na te
streven op alle bestuursdomeinen.
CRM zal het IT- instrumentarium van de
makelaar daartoe blijven verbeteren, zodat
de administratieve beheerskost verder kan
dalen, maar vooral nieuwe businessopportuniteiten en toegevoegde waarde kunnen worden gecreëerd.

• Waarin onderscheidt CRM zich van
andere aanbieders?
De kracht van CRM Group is dat ze zichzelf
steeds blijft heruitvinden. Van IT-totaalpartner met gespecialiseerde hardware-,
software-, telefonie- en online marketingdiensten voor de verzekeringstussenpersoon over toonaangevende paperless oplossingen tot wettelijk conforme websites
en klantenportalen. Steeds weer trachten
we een stap voor te zijn, door in te zetten
op de nieuwste generatie beheersoftware
Insusoft 2020: een adaptief open systeem
met commerciële – en managementconsoles dat zelfs internationale belangstelling opwekt. Voorts zetten we ook blijvend
in op flexbiliteit, zowel naar dienstverlening en support, alsook customisatie en
specifieke productontwikkeling. Maar bovenal blijven we trouw aan onze strategie
waarmee het 20 jaar terug allemaal begon:
een bottom-up benadering met én voor
de makelaar streven naar duurzame oplossingen, zowel kostenbesparend als productiebevorderend, waarvan bijvoorbeeld
het partnernetwerk CRMConnect met
makelaars en garagehouders een laatste
mooie illustratie is.

Voor meer info: www.crm.be

Eerste hulp: u zoekt, BZB vindt
U bent op zoek naar een overnemer, een kantoor om over te nemen, een vennoot of iets anders?
Leden kunnen dit in deze rubriek gratis kenbaar maken.
Hieronder vindt u een overzicht van de huidige verzoeken:

Een van uw collega’s zoekt:
…een overnemer voor een
bank- en verzekeringsagentschap in regio Antwerpen
…een vennoot voor een
Crelan-kantoor in wijde omgeving van Brugge
...
Wenst u meer informatie over bovenstaande oproepen?
Stuur dan een e-mail naar koen@bzb.be met de vermelding van datgene waar u naar op zoek bent, een korte
omschrijving van uw activiteit en in welke regio. U kiest zelf of u rechtstreeks wenst gecontacteerd te worden
door geïnteresseerden of dit liever wat discreet houdt en de contacten via BZB wil laten verlopen.
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Opleidingskalender
1 juli 2014
Verplichte opleiding gedragsregels Twin Peaks II
VKC Ondernemersplatform in Wilrijk
Geregelde bijscholing: 6 punten verzekeringen
Zie p. 25 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie
20 augustus 2014
Verplichte opleiding gedragsregels Twin Peaks II
Huis van de Bouw in Zwijnaarde
Geregelde bijscholing: 6 punten verzekeringen
Zie p. 25 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie
26 augustus 2014
Verplichte opleiding gedragsregels Twin Peaks II
Aula Campus Groenplaats Karel De Grote Hogeschool
Antwerpen
Geregelde bijscholing: 6 punten verzekeringen
Zie p. 25 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie
28 augustus 2014
Verplichte opleiding gedragsregels Twin Peaks II
Huis van de Bouw in Zwijnaarde
Geregelde bijscholing: 6 punten verzekeringen
Zie p. 25 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie

23 september 2014
Lunchcauserie: Ratings en ratio’s – betekenis,
interpretatie en gebruik in de adviespraktijk
Holiday Inn Expo in Sint-Denijs-Westrem
Geregelde bijscholing: 1 punt bank en 1 punt
verzekeringen
Zie p. 28-29 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie

7 november 2014
BZB-congres: van een distributiemodel naar een
succesvol service model
Twin Peaks II: een half jaar later
Kinepolis Event Center in Antwerpen
Ga naar www.bzb.be/nl/congres voor meer informatie

21 november 2014
Successieplanning via de levensverzekering
(takken 21, 23 en 26)
Huis van de Bouw in Zwijnaarde
Geregelde bijscholing: 7 punten bank en 7 punten
verzekeringen
Zie p. 27 in deze Nieuwsbrief voor meer informatie

SAVE THE DATE ...

BZB-CONGRES

7 NOVEMBER 2014
Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel

TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER
Meer informatie over het programma en hoe in te schrijven volgt snel op
www.bzb.be/nl/congres.
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De beursvennootschap Merit Capital is opgericht
door professionals die hun sporen hebben verdiend
in de financiële wereld. Hun ervaring heeft geleid
tot de overtuiging te willen werken vanuit een
filosofie van transparantie en gezamenlijk belang,
van focus en resultaatgerichtheid. Met iedere
relatie wordt zorgvuldig en doordacht een aanpak
besproken die leidt tot een op maat gesneden
beleggingsbeleid. Daarin is vermogensbehoud de
basis en vermogensgroei de ambitie. Daarvoor
worden doordachte beleggingskeuzes gemaakt, in
alle onafhankelijkheid.
Volledige helderheid.
Persoonlijke aandacht voor de relatie.
Focus op vermogensgroei en behoud.
De zorg voor het beheer van het vermogen van onze
cliënten is teamwork. Merit Capital heeft een team
van professionele medewerkers met verschillende
achtergronden en expertises samengebracht. Deze
teamvorming speelt op alle niveaus binnen het
bedrijf. De leden van het directiecomité zijn nauw
betrokken bij de dagelijkse operatie en werken
actief samen met andere medewerkers aan de zorg
van het vermogen van onze cliënten. Jaren ervaring
in beleggingen, organisatie en management
garanderen een zorgvuldig, resultaatgericht beheer.
Merit Capital is een partner die met gespecialiseerde
kennis op het hoog niveau, werkt aan resultaat.
Volledige onafhankelijkheid.
Merit Capital onderhoudt geen commerciële relaties
met ondernemingen waarin het voor zijn cliënten
investeert.

www.meritcapital.be

Antwerpen
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Evenmin wordt er voor eigen rekening gehandeld.
Externe depothoudende banken
bewaren de
activa, Merit Capital beheert. De cliënt opent
op eigen naam een rekening bij een financiële
instelling naar keuze, waarmee Merit Capital een
samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.
Merit Capital heeft de ambitie om uit te groeien
tot de standaard op het gebied van onafhankelijk
vermogensbeheer en private banking in België.
Merit
Capital
voor
de
verzekeringsmakelaar, actief in beleggingen
Als vermogensbeheerder weten wij dat het niet altijd
gemakkelijk is om voor uw cliënten de optimale
combinatie te maken tussen de gewenste structuur
voor het aanhouden van de belegging en de
uiteindelijke invulling van de beleggingsportefeuille.
Bovendien is het wegens tijdgebrek vaak moeilijk
voor u als verzekeringsmakelaar om de beschikbare
beleggingsproducten te onderwerpen aan een
grondige due diligence, en tot slot de door u beheerde
portefeuilles zelf op een regelmatige basis op te
volgen.
Ook de professionele middelen die hiervoor ter
beschikking zijn, zijn niet altijd toegankelijk en/of
mogelijk voor de verzekeringsmakelaar, maar maken
wel deel uit van de dagelijkse werking van een
beursvennootschap zoals Merit Capital.
Daarom heeft Merit Capital ervoor gekozen
om u, onder leiding van Katrien Lamote en
Matty Martens, bij te staan. Merit Capital wil
voor de professionele verzekeringsmakelaar
een betrouwbare, professionele partner zijn
in het beheer en de verdere uitbouw van zijn
portefeuille.
Aalst

Hasselt

Kortrijk

Leuven

Sint-Martens-Latem

Zürich
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MiFID-gedragsregels
binnen de verzekeringen

Exlusief voor leden

Verzekeringstussenpersonen,
VVD's en PCP's

Verplichte opleiding

Om uw inschrijving als verzekeringstussenpersoon te behouden, moet u vóór 1 mei 2015 een attest kunnen
voorleggen aan de FSMA waaruit blijkt dat u kennis hebt van de MiFID-gedragsregels binnen de verzekeringen
(Twin Peaks II). Hetzelfde geldt voor uw VVD's en uw PCP's.
Hoe bekomt u dit attest?

6 punten verzekeringen

Door het volgen van een verplichte opleiding en het slagen in een test.
Wanneer en waar?

BZB organiseert de opleiding in samenwerking met Febelfin Academy op de volgende data:
•
•
•
•

Dinsdag 1 juli – VKC Ondernemersplatform in Wilrijk (09u00 – 17u00).
Woensdag 20 augustus - Huis van de Bouw in Zwijnaarde (09u00 – 17u00).
Dinsdag 26 augustus - Aula Campus Groenplaats Karel De Grote Hogeschool Antwerpen (09u00 – 17u00).
Donderdag 28 augustus - Huis van de Bouw in Zwijnaarde (09u00 – 17u00).

Telkens is er een broodjeslunch voorzien.
Lesgever
Willy Vanduffel, docent en opleider verzekeringen voor het Hoger Onderwijs en voor de bank- en
verzekeringssector, waaronder Febelfin Academy.
Kostprijs: € 75 per persoon
Uw voordeel: De opleiding wordt in drie provincies georganiseerd, u krijgt voordien een overzichtelijke syllabus
als referentiekader, de sessies zijn interactief én u kan de test onmiddellijk ter plaatse afleggen na de opleiding.
Zo zit alles nog fris in het geheugen.

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

Inschrijven noodzakelijk

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

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

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

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

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

Ik wens in te schrijven voor de volgende opleiding:
Schrijf in door deze inschrijvingsstrook te mailen naar koen@bzb.
be of via www.bzb.be/nl/opleidingskalender.

 1 juli in Wilrijk
 20 augustus in Zwijnaarde
 26 augustus in Antwerpen
 28 augustus in Zwijnaarde

Alle personen in contact met het publiek (PCP’s) en verantwoordelijken verkoop en distributie (VVD’s) zijn verplicht om de opleiding over de
MiFID-gedragsregels te volgen, uitgezonderd de houders van een masterdiploma of van een bachelordiploma met
voldoende studiepunten in de zin van artikel 11, § 3, 1° , Wet van 27 maart 1995 en artikel 25, § 1, 2°, KB van 25 maart 1996.
Toch raadt BZB iedereen aan om de opleiding te volgen, gezien de complexiteit van de gedragsregels en de verhoogde aansprakelijkheid van
de tussenpersoon en de verantwoordelijke van de distributie.
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Asset Management
Wealth Management
Asset Services

Zouden trends
die de wereld
veranderen ook uw
beleggingen niet
moeten veranderen?
Pictet Themafondsen .

Genève Lausanne Zürich Bazel Luxemburg Londen
Amsterdam Brussel Parijs Frankfurt München Madrid
Barcelona Turijn Milaan Florence Rome Tel Aviv Dubai
Nassau Montreal Hong Kong Singapore Taipei Osaka Tokio
26
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Successieplanning via
de levensverzekering

Exlusief voor leden
Dagopleiding

Takken 21, 23 en 26

Tijdens deze opleiding geeft Roger Constandt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden van successieplanning via de levensverzekering, zodat u uw klanten beter kan adviseren.
Inhoud
• Voorwerp en belang van successieplanning
• Voorafgaandelijke inventaris van de individuele en familiale vermogenstoestand
• Technieken van successieplanning en verdieping van het verband met de levensverzekeringen
• Levensverzekeringen in het kader van successieplanning
• Taxatie bij overlijden en de successierechten
• Begunstigingsclausule in levensverzekering
• Oefeningen: analyse van het patrimonium en herschikking
Lesgever
Roger Constandt, opleider voor Febelfin Academy.
Kostprijs: € 165 per persoon
Praktische info
Datum: 21 november 2014
Locatie: Huis van de Bouw, Zwijnaarde
Broodjeslunch inbegrepen
Gratis parking

7 punten bank en
7 punten verzekeringen

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

Inschrijven noodzakelijk

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

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

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

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

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

Schrijf in door deze inschrijvingsstrook te mailen naar koen@bzb.be of via www.bzb.be/nl/opleidingskalender.
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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

23 september 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
€ 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 de vermelding “Lunchcauserie 14/09” mee op te nemen. Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, sturen wij u een
factuur voor voldaan.
Als u verhinderd bent voor de lunchcauserie, 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

Lunchcauserie: Ratings en ratio’s – Betekenis,
interpretatie en gebruik in de adviespraktijk
Naam Kantoor: ....................................................................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 1: ...........................................................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 2: ...........................................................................................................................................................................
BZB-Lidnummer:
Kantooradres:
Telefoon:
E-mail:

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

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

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

Fax:

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

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

Schrijf in door deze inschrijvingsstrook te mailen naar koen@bzb.be
of via www.bzb.be/nl/opleidingskalender.
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BZB in beeld
CIFA – 25 april in Monaco
Als trouwe partner van CIFA neemt BZB elk jaar met een ruime delegatie deel aan
het congres. Dit was dit jaar niet anders. Op de laatste dag van het congres nam
Daniel Nicolaes (†), voorzitter van BZB, deel aan een panelgesprek waarin de vraag
“hoe kan men van verkoop naar advies evolueren" centraal stond.

Tweede van links: Daniel Nicolaes (†), voorzitter BZB

Daniel Nicolaes (†), voorzitter BZB

ANACOFI - 13 maart in Parijs
Op 13 maart was BZB uitgenodigd op het jaarlijkse congres van ANACOFI, de Franse beroepsvereniging van financiële tussenpersonen. Daniel Nicolaes (†), voorzitter van BZB,
nam er deel aan een panelgesprek over nieuwe verdienmodellen.

Van links naar rechts: Luc
Colebunders, Secretaris BZB
Daniel Nicolaes (†), voorzitter BZB
Marc Vael, penningmeester BZB
Midden: Daniel Nicolaes (†), voorzitter BZB
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Second Plus Europe Conference – 12 mei in Brussel
Op 12 mei vond de Second Plus Europe Conference plaats in Brussel. Ondervoorzitter Albert Verlinden vertegenwoordigde BZB en nam er deel aan een panelgesprek over de diverse modellen van retail banking in Europa.

Eerste van links: Albert Verlinden, ondervoorzitter BZB

Lunchcauserie “Vermogensplanning met bank- en
verzekeringsproducten anno 2014” –
22 mei in Sint-Denijs-Westrem
Op 22 mei organiseerde BZB haar derde lunchcauserie van het concept Plat Financier. Leo De Broeck, Advocaat-partner bij De Broeck - Van Laere & Partners, gaf
er een overzicht van de meest courante vormen van vermogensplanning over de
generaties heen, rekening houdend met de recent gewijzigde fiscale en (land)
verzekeringswetgeving.

Leo De Broeck, Advocaat-partner bij De Broeck Van Laere & Partners
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Roadshow Twin Peaks II – 7, 8 en 12 mei
in Zwijnaarde, Hasselt en Edegem
Op 7, 8 en 12 mei organiseerde BZB respectievelijk in Zwijnaarde, Hasselt en Edegem
een roadshow over Twin Peaks II. Tom Van Dyck, advocaat-partner bij het advocatenkantoor Liedekerke, gaf er een overzicht van de AssurMiFID-gedragsregels, alsook enkele
praktische tips over hoe de verzekeringstussenpersoon aan deze kan voldoen. In Edegem moest hij zich noodgedwongen laten vervangen door collega Liesbeth Denturck.
Thomas Christiaens en Frank Vanhoonacker wezen op de verhoogde aansprakelijkheid
van de verzekeringstussenpersoon in het kader van Twin Peaks II en zetten de voordelen
van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering op een rijtje. Enkele sfeerbeelden.

Tom Van Dyck, Advocaat-partner
bij Liedekerke

Zwijnaarde

Hasselt

32

JUNI 2014

Edegem

Liesbeth Denturck, Associate
bij Liedekerke

Thomas Christiaens,
Underwriter Professional Indemnity

Van links naar rechts:
Thomas Christiaens, Underwriter Professional Indemnity bij AIG en
Frank Vanhoonacker, Underwriting manager professional
indemnity bij AIG
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Sectornieuws
Overleg met banken
BZB zat de afgelopen maanden samen
met de directie van AXA, Argenta en
Crelan. Aanleiding voor het overleg
vormde het ongenoegen bij een belangrijk deel van de agenten. BZB stelt
het op prijs dat de banken zijn ingegaan op onze vraag tot overleg.

Belangrijk onderwerp bij elk van deze overlegmomenten was de visie van de bank op
de toekomst van hun agentennetwerk. Elk
van deze gesprekken verliep in een open
sfeer. Voor BZB zijn de gesprekken over de
strategie van de bank naar de toekomst
toe nieuw. Het is duidelijk dat de banken
nadenken over hun distributienetwerk.
Positief is dat de zelfstandige bankagenten
daarbij centraal staan. Wat wel nog meer
tot uiting komt, is dat de banken aan het
stuur staan. Wie als zelfstandig bankagent
een lange toekomst wil tegemoet gaan,
moet zich inschakelen in de strategie van
de bank. Gebeurt dit niet, dan – en dat is
duidelijk gebleken - wordt dit een eindig
verhaal. Naast het volgen van de strategie vinden de banken ook een voldoende schaalgrootte van belang. Door het
commissiebarema aan te passen en door
agenten hierover aan te spreken, willen de
banken hieraan werken. BZB stelt inderdaad vast dat agenten hun ongenoegen
ventileren over het feit dat ze gedwongen worden de strategie van de bank te
volgen. Zeker agenten die omwille van
hun schaalgrootte nadeel ondervinden
van het nieuwe commissiesysteem, laten
hun ongenoegen blijken. BZB wordt dan
ook geconsulteerd door agenten die plannen om te fusioneren of hun portefeuille
te verkopen. Hoewel wordt beweerd dat
er geen gedwongen fusies of overnames
gebeuren, blijkt de druk in de praktijk toch
soms heel groot te zijn. Wel is het correct
dat de banken vermijden agenten zelf te
moeten opzeggen.

Bij AXA, Crelan en Argenta kwam naar aanleiding van nieuwe commissiebarema’s
ook de werking van het paritaire overlegorgaan ter sprake. BZB merkt op dat de paritaire overlegorganen soms beslissingen
buiten hun bevoegdheid nemen. Zo worden binnen de paritaire overlegorganen

soms indirect contractvoorwaarden gewijzigd. Ook het feit dat de vergaderingen
meer en meer besloten blijven, verontrust
BZB. BZB wijst erop dat de informatie van
de vergaderingen en de verslagen aan alle
agenten moet worden bezorgd. BZB ver-

Practicali is uw nieuwe opleidingspartner voor praktische fiscale seminaries die u
als bankier of verzekeraar direct kunt gebruiken in uw praktijk.
De sprekers zijn professionele docenten. Wij zijn door FSMA erkend voor de bancaire
en verzekeringsgerichte seminaries. Het volledige opleidingsaanbod vindt u op
onze website www.practicali.be.
Dit zijn de eerstkomende aanraders voor u:

6de staatshervorming:
praktische gevolgen voor de personenbelasting
Sophie Hugelier
donderdagavond ..........11 september 2014 .......Antwerpen
dinsdagavond .............. 16 september 2014 ......Tielt
donderdagavond ......... 18 september 2014 ......Sint-Niklaas
dinsdagavond ..............23 september 2014 ......Herentals
donderdagavond .........25 september 2014 ......Gent - Expo
woensdagavond .............. 1 oktober 2014 ..........Hasselt

Bankgeheim en verplichte meldingen
Andy Cools
donderdagnamiddag .......2 oktober 2014 ..........Antwerpen
dinsdagnamiddag............7 oktober 2014 ..........Gent - Expo

Als BZB-lid geniet u 15 % korting op de deelnameprijs.
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duidelijkt in dat verband aan de directie
van de banken dat de agentenvertegenwoordigers in se lasthebber zijn van de
agenten en hier dan ook een verantwoordelijkheid dragen.
BZB bezorgde de leden van de betrokken
banken een verslag van het overleg. De

feedback van de leden op dit verslag, is
voor BZB een barometer van het ongenoegen in het agentennet.
Naast overlegmomenten naar aanleiding
van een specifieke problematiek zit BZB
ook samen met banken om op de hoogte
te blijven en om de relaties te onderhouden. Zo zat BZB in juni ook samen met

Fintro en is er begin juli een overleg met
Record Bank gepland.
BZB ervaart dat het bij banken, waar er regelmatig overleg is, ook makkelijker is om
bepaalde problemen te signaleren en in
bepaalde individuele dossiers vlotter een
oplossing te vinden.

Overleg met Patronale Life
BZB werd bevraagd door leden met betrekking tot de nieuwe distributieovereenkomst die Patronale Life aan de verzekeringsmakelaars voorlegde. Omdat
BZB nogal wat opmerkingen had bij deze
overeenkomst, werd een overleg gevraagd

met de directie van Patronale Life. Die ging
op het verzoek in en toonde zich bereid
haar overeenkomst aan te passen. De verzekeringsmakelaars die de overeenkomst
al hadden getekend, zouden ook de nieuwe overeenkomst voorgelegd krijgen. BZB

heeft haar leden dan ook aangeraden om
de overeenkomst in kwestie niet te ondertekenen en de nieuwe overeenkomst af te
wachten.

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

Exclusieve kortingen op publicaties Kluwer

Fikse autokortingen

Korting op maaltijd- en ecocheques Sodexo

Voortaan genieten BZB-leden korting bij het al dan niet volledige gamma van BMW, Opel, Ford, Renault, Peugeot, Mitsubishi en Nissan. Ook via CRM Connect zijn er aanzienlijke kortingen op modellen van BMW, Audi en Volkswagen.

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

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

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

Betaalbare opleidingen en korting bij partners
Als BZB-lid kan u diverse opleidingen volgen tegen betaalbare
prijzen (zie p. 23). Ook geniet u 15% korting op het aanbod van
onze externe opleidingspartners.

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

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

