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Momentum richt zich uitsluitend tot de
professional in de financiële sector.
De inhoud kan geenszins als een
commercieel aanbod worden beschouwd.

Adverteren in Momentum?
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de Beroepsvereniging van Zelfstandige
financiële Bemiddelaars.
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Verantwoordelijke uitgever
Albert Verlinden
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De redactie van Momentum en de
verantwoordelijke uitgever streven naar de
grootst mogelijke betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie,
waarvoor zij echter niet aansprakelijk
kunnen gesteld worden.
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Het woord digitaal is niet meer weg te slaan. In zowat elk groot event de voorbije jaren ging
het veelvuldig over de lippen. Het brengt een aantal vraagstukken en vooral uitdagingen
met zich mee. De sector staat aan de vooravond van cruciale veranderingen en moet zich
heruitvinden om te kunnen inspelen op de veranderende verwachtingen van de klant.
Dit is geen one man show, maar vereist een gezamenlijke denkoefening. Een oefening met
wederzijdse rechten en plichten, samenwerking, vertrouwen en respect. Laat het nu net die
zaken zijn die de voorbije jaren steeds meer op de helling zijn te komen staan in de relatie
agent-principaal.
De balans is niet meer in evenwicht. De commissies dalen, tussenpersonen worden onder
druk gezet om te fusioneren en blijven in het ongewisse over het pad dat hun principaal
voor hen weggelegd ziet in de al dan niet nabije toekomst.
In de vorige Momentum deden we al een oproep aan de principalen om hun menselijke
gelaat te laten zien. Nu gaan we een stapje verder. BZB zal de komende weken een charter
opstellen om de positie van de zelfstandige financiële tussenpersoon te versterken met
minimale spelregels in de relatie tussen de agent/makelaar en de maatschappij.
Wat kan u als tussenpersoon ondernemen? Kies de partijen die u met respect behandelen
en u digitale tools aanreiken. Haal de ondernemer in uzelf naar boven met de tips die u hebt
gekregen op het BZB-congres. ”Strive not to be a success, but rather to be of value”, zoals
Albert Einstein ooit zei. Waarde hebt u. Nu komt het erop aan om er samen met ons het
beste uit te halen.
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Kredietbemiddeling
Inschrijving
bij de FSMA

De wet op kredietbemiddeling is van kracht sinds 1 november
2015, voert een nieuw statuut in van kredietbemiddelaar en
legt krediettussenpersonen een hele reeks verplichtingen op.
Bemiddelaars in hypothecair krediet en consumentenkrediet moeten
zich inschrijven bij de FSMA. Om een inschrijving te bekomen,
moeten ze voldoen aan bepaalde kennis- en opleidingsvereisten en
een financiële bijdrage betalen aan de FSMA. Ook zijn ze verplicht
om een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten en toe te treden tot Ombudsfin. BZB werkte voor u een
modelovereenkomst uit inzake het aanbrengen van klanten en
organiseert in het voorjaar van 2016 een aantal infosessies.

Momentum | 3

INSCHRIJVING BIJ DE FSMA
De wet op de kredietbemiddeling voert
twee nieuwe statuten in: bemiddelaar
in hypothecair krediet en bemiddelaar
in consumentenkrediet. Wie actief wil
zijn onder één van beide statuten, als
natuurlijk persoon of rechtspersoon,
moet een aanvraag indienen bij de FSMA
via de online inschrijvingsmodule. Wie
actief wil zijn als beide, dient twee keer
een aanvraag in te dienen. Wanneer? Dit
hangt af van het moment dat u gestart
bent met kredietbemiddeling. Was dit na
1 november 2014? Dan had u tot eind
december de tijd om dit te doen. De overige
kredietbemiddelaars hebben een voorlopige
machtiging van achttien maanden en
dienen hun aanvraag tot inschrijving te
doen voor 30 april 2017.

TIP
 Controleer eerst of uw principaal de
inschrijvingen niet collectief doet. In
dat geval dient u zelf geen stappen
te ondernemen.

Versoepeling voorwaarden voorlopige
machtiging
Belangrijk is dat de FSMA haar standpunt
heeft versoepeld met betrekking
tot de voorwaarden waaraan een
krediettussenpersoon moet voldoen om
een voorlopige machtiging te krijgen.
Herkent u zich in één van de volgende
situaties? Dan geniet u - afhankelijk van uw
activiteit(en) - een voorlopige machtiging
voor zowel hypothecair krediet als
consumentenkrediet.
- U hebt als natuurlijk persoon
eerst als zelfstandige een
activiteit van kredietbemiddeling
uitgeoefend en vervolgens uw
kredietbemiddelingsactiviteit, met alle
daaraan verbonden activa en passiva,
ten algemenen titel ingebracht in of
overgedragen aan een rechtspersoon.
- Een rechtspersoon heeft zijn
kredietbemiddelingsactiviteit, met alle
daaraan verbonden activa en passiva,
ten algemenen titel overgedragen aan
een andere rechtspersoon, ingevolge een
fusie, splitsing, inbreng of overdracht.

 De FSMA heeft een lijst
gepubliceerd van de bemiddelaars
in hypothecair krediet en
consumentenkrediet die al
ingeschreven zijn. U vindt de
lijsten op de website van de FSMA.

Om voorlopig gemachtigd te zijn, moet u
geen specifieke aanvraag doen. Wel moet
u één van de volgende documenten ter
beschikking houden van de FSMA.
- een bewijs dat u voor 1 november 2014
commissielonen hebt ontvangen in
verband met uw activiteit in hypothecair
krediet/consumentenkrediet;
- een overeenkomst met een
kredietgever inzake hypothecair krediet/
consumentenkrediet gedateerd
door 1 november 2014;

HOEVEEL KOST EEN
INSCHRIJVING?
Wie een aanvraag tot inschrijving doet
via het online platform va de FSMA, zal
op het einde gevraagd worden om een
eenmalige inschrijvingskost van € 500
te betalen via debet- of creditcard. Dit
bedrag is ook verschuldigd wanneer uw
aanvraag door de FSMA wordt geweigerd
of wanneer u uw aanvraag tot inschrijving
intrekt. Als u zowel voor hypothecair als
voor consumentenkrediet wil ingeschreven
worden, moet u de inschrijvingskost
tweemaal betalen. Bij een collectieve
inschrijving is geen kost voor het onderzoek
van de aanvraag verschuldigd.

TIP
 Bereid uw inschrijvingsdossier
goed voor! Wanneer uw dossier niet
volledig is, zal u uw
aanvraag opnieuw moeten indienen
en weer € 500 inschrijvingskosten
moeten betalen.

JAARLIJKSE VERGOEDING
Als kredietbemiddelaar dient u ook een
jaarlijkse bijdrage te betalen aan de FSMA
om de kosten voor het toezicht te dekken.
Deze bijdrage bestaat uit:

✓ een basisbedrag dat door elke
kredietbemiddelaar verschuldigd is,
✓ een bijkomend bedrag per
verantwoordelijke voor de distributie
("VVD"), dat 20 % van het basisbedrag
bedraagt,
✓ een bijkomend bedrag per persoon in
contact met het publiek ("PCP"), dat 15 %
van het basisbedrag bedraagt.
De jaarlijkse vergoeding zal pas vanaf 2018
geïnd worden.

VEREISTE BEROEPSKENNIS
1. Diplomavereiste
Alle betrokken verantwoordelijke personen,
in geval van rechtspersoon de VVD, de
effectieve leider en voor hypothecair krediet
ook de bestuurder die geen effectieve leider
is, moeten een diploma hoger secundair
onderwijs op zak hebben. Deze vereiste
geldt niet voor PCP's.

Wie is hiervan vrijgesteld?
✓ Personen die al aan kredietbemiddeling
deden voor 1 november 2015, hetzij in
consumentenkrediet, hetzij in hypothecair
krediet.

2. Examenvereiste
Iedereen die actief is in
kredietbemiddeling moet kunnen
aantonen dat hij geslaagd is in een
objectief en meetbaar examen. Deze
verplichting geldt zowel voor de
verantwoordelijke personen als de PCP’s.

Wie is hiervan vrijgesteld?
Bank- en beleggingsdiensten
✓ Natuurlijke personen die voor
1 januari 2015 werden ingeschreven in
het register van tussenpersonen in banken beleggingsdiensten van de FSMA;
✓ Effectieve leiders die voor
1 januari 2015 werden aangesteld
inzake de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten;
✓ PCP's in kredietbemiddeling die voor
1 januari 2015 actief zijn geworden
bij een agent in bank- en
beleggingsdiensten.

Verzekeringen
Wie tijdens de periode van 1 november 2010 tot en met 31 oktober
2015 ononderbroken actief is geweest als natuurlijk persoon of VVD
bij een verzekeringstussenpersoon die aan kredietbemiddeling deed,
moet geen bewijs leveren dat hij geslaagd is in het examen, maar
moet wel kunen bewijzen dat de betrokken tussenpersoon actief was
in kredietbemiddeling.

PCP
Een PCP die voor 1 november 2015 een objectief en meetbaar
individueel examen heeft afgelegd dat volgde op een
gespecialiseerde opleiding inzake krediet en waarvan de FSMA
heeft aanvaard dat de inhoud voldoet aan de wettelijke vereisten, is
eveneens vrijgesteld van de examenvereiste.

bemiddelt in consumentenkrediet moet zijn BA-polis dekken voor
minstens € 50.000 per schadegeval en € 100.000 per jaar. Voor beide
activiteiten mag een vrijstelling van maximum € 750 voorzien worden.

TIP
 De beroepsaansprakelijkheids-verzekering van BZB dekt
zonder bijpremie ook de activiteit van kredietbemiddeling.
Hebt u nog geen polis beroepsaansprakelijkheid afgesloten
via BZB, maar hebt u hier wel interesse voor? Stuur een
mailtje naar Stefanie via stefanie@bzb.be en zij helpt u
graag verder.

KLANTENAANBRENGER
TIP
 Febelfin Academy biedt twee oplossingen om het examen
af te leggen : zelfstudie met examen of klassikale opleiding
met examen. Meer info vindt u op www.febelfinacademy.be.

3. Ervaringsvereiste
Kredietmakelaars moeten over een jaar ervaring beschikken,
verworven binnen zes jaar voorafgaand aan de indiening van de
aanvraag. Voor verbonden agenten en VVD is dit zes maanden. De
ervaringsvereiste geldt niet voor PCP's.

De FSMA heeft het begrip "klantenaanbrenger inzake
kredieten" gedefinieerd en bepaald aan welke voorwaarden
een kredietgever of -bemiddelaar die samenwerkt met een
klantenaanbrenger moet voldoen. Tot nu was hier heel wat
onduidelijkheid over. BZB kaartte de kwestie aan bij de
toezichthouder en pleitte ervoor om het aanbrengen van
klanten ook mogelijk te maken inzake kredietbemiddeling.
Aanleiding waren de vele vragen van leden die ofwel zelf als
klantenaanbrenger inzake kredieten willen fungeren of willen
samenwerken met een klantenaanbrenger.

Om de twee jaar moeten alle betrokken verantwoordelijke personen
vijf bijscholingspunten behalen. De FSMA moet de opleiding erkend
hebben. Elk uur opleiding geeft recht op een punt. Opleidingen op
afstand moeten een test omvatten waaruit blijkt dat de opleiding
is gevolgd. De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste
tweejarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat
volgt op de aanstelling of aanduiding van de persoon. PCP's moeten
geen bijscholingspunten verzamelen.

Een klantenaanbrenger inzake kredieten mag:
✓ incidenteel een consument bij een kredietgever- of
bemiddelaar introduceren of naar een kredietgever of
-bemiddelaar doorverwijzen;
✓ door de betrokken kredietgever- of bemiddelaar
eenmalig worden vergoed. Die vergoeding mag over een
maximumperiode van drie jaar worden gespreid;
✓ geen reclameactiviteiten uitvoeren of zich bezighouden met
de presentatie, het aanbieden, de voorbereidingen of het
sluiten van een kredietovereenkomst.

IS UW BEROEPSAANSPRAKE-LIJKHEIDSVERZEKERING
IN ORDE?

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

PERMANENTE BIJSCHOLING

Sinds 1 november 2015 bent u als kredietbemiddelaar verplicht om
een burgerlijke beroepsaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten.
Bemiddelaars in hypothecair krediet moeten hun BA-polis dekken
voor minstens € 460.000 per schadegeval en € 750.000 per jaar. Wie

Een kredietgever of -bemiddelaar die samenwerkt
met een klantenaanbrenger moet een schriftelijke
samenwerkingsovereenkomst opstellen met daarin duidelijke
instructies. Ook moet hij hierop geregeld controles uitvoeren.

WAT DOET BZB VOOR U?
✓ BZB werkte voor u een stappenplan kredietbemiddeling uit. U vindt het in de vorige Momentum of op www.bzb.be > Publicaties.
✓ BZB werkte een modelovereenkomst voor een kredietbemiddelaar die met een klantenaanbrenger wenst samen te werken.
U vindt dit in het ledengedeelte van www.bzb.be
✓ BZB zal in het voorjaar van 2016 een aantal infosessies organiseren omtrent kredietbemiddeling. Schrijf snel in op
www.bzb.be > Opleidingskalender of bezorg het inschrijvingsformulier op p. 7 aan esther@bzb.be.
✓ Vragen? Stel ze ons via info@bzb.be of rechtstreeks aan de FSMA via mcc@fsma.be.
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Verplichte registratie bij

Ombudsfin

Eén van de verplichtingen die het nieuwe statuut van kredietbemiddelaar met zich meebrengt, is dat
kredietbemiddelaars moeten toetreden tot Ombudsfin. Wij stelden Françoise Sweerts, ombudsman bij
Ombudsfin, hieromtrent enkele vragen.
om aan te sluiten bij Ombudsfin, bijdraagt
tot de financiering van de Ombudsfin en
ingaat op elk verzoek om informatie dat
hij in het kader van de geschillenregeling
ontvangt. Zodra de FSMA zijn inschrijving
heeft bevestigd, brengt hij dit best zelf
meteen in orde. Zoals ik hiervoor zei, kan dit
door de toetredingsaanvraag door te sturen.
Daarin kunnen dan ook meteen de correcte
– door de FSMA bevestigde – gegevens
worden opgenomen zoals het statuut, het
aantal PCP’s, etc.

Françoise Sweerts, ombudsman bij Ombudsfin

Wat met tussenpersonen die
een voorlopige machtiging
hebben om activiteiten van
kredietbemiddeling te doen?

Kredietbemiddelaars
moeten toetreden tot
buitengerechtelijke regeling van
consumentengeschillen. Is dit ook
zo voor de verbonden agenten?
Hoe kunnen ze dit doen?

Deze tussenpersonen kunnen tijdens
de regularisatieperiode de toetreding tot
Ombudsfin steeds vrijwillig aanvragen.
Maar het staat hen ook vrij de inschrijving
bij FSMA af te wachten en nadien de
toetreding in orde te brengen. Dit lijkt
Ombudsfin de meest efficiënte werkwijze.

Alle kredietbemiddelaars die momenteel
nog geen lid zijn van Ombudsfin vzw
moeten toetreden. Deze verplichting geldt
voor alle makelaars, subagenten en agenten
in nevenfunctie. Verbonden agenten
daarentegen moeten niets ondernemen.
Zij worden collectief ingeschreven via
hun principaal. Toetreden kan door
de toetredingsaanvraag ingevuld en
ondertekend te bezorgen aan Ombudsfin
via ombudsman@ombudsfin.be.

Moeten kredietbemiddelaars
toetreden voor of na hun
erkenning door de FSMA?
De kredietbemiddelaar kán voor zijn
inschrijving al toetreden tot Ombudsfin vzw,
maar hij is niet verplicht om dit te doen. Hij
wacht beter tot zijn inschrijving bevestigd
is door de FSMA. Bij zijn registratie op het
online platform van de FSMA is hij verplicht
om aan te vinken dat hij zich ertoe verbindt

Moet een verzekeringsmakelaar/
kredietmakelaar die al is
toegetreden tot de Ombudsman
van de Verzekeringen ook nog
toetreden tot Ombudsfin?
Ja, de Ombudsman van de Verzekeringen
blijft bevoegd voor zijn activiteiten als
verzekeringsmakelaar. Wat zijn activiteiten
als kredietmakelaar betreft, is Ombudsfin
vzw bevoegd. Hij moet dus inderdaad nog
toetreden tot Ombudsfin.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse
bijdrage? Hoe wordt deze bijdrage
bepaald?
De actuele tarieven zijn vastgelegd door
de raad van bestuur van Ombudsfin vzw
en kunnen steeds worden opgevraagd via
ombudsman@ombudsfin.be. De bijdrage
van elk toegetreden lid bestaat uit een vaste
bijdrage gelinkt aan de algemene werking

van Ombudsfin vzw en een variabele
bijdrage die specifiek gelinkt is aan het
aantal ontvankelijke klachten met betrekking
tot het toegetreden lid.

Wat als een tussenpersoon deze
niet betaalt?
Het Wetboek economisch recht voorziet
uitdrukkelijk als inschrijvingsvoorwaarde
de toetreding tot een buitengerechtelijke
regeling van consumentengeschillen, het
bijdragen tot de financiering ervan en het
ingaan op elk verzoek tot informatie in dit
kader. Deze voorwaarde geldt niet alleen om
te kunnen worden ingeschreven, maar ook
om de inschrijving te behouden. Het niet
vervullen van die voorwaarde kan dus de
inschrijving in het gedrang brengen.

Kan de klant met een klacht over
een tussenpersoon onmiddellijk
terecht bij Ombudsfin?
Momenteel staat in het procedurereglement
dat een klacht vooraf moet voorgelegd zijn
aan de bevoegde klachtendienst van de
financiële instelling of, in het geval van een
kredietmakelaar, aan de makelaar zelf. Die
beschikt over een termijn van één maand
om een antwoord te bieden op de klacht
van de cliënt. Daarna kan de cliënt de klacht
pas aan Ombudsfin voorleggen.

KREDIETMAKELAAR?
Bent u kredietmakelaar en heeft een
klant een klacht over u? Dan moet
hij die aan u voorleggen vooraleer
hij ermee naar de Ombudsman kan
stappen. Wanneer het om grote
bedragen gaat, raadt BZB aan om uw
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
op de hoogte te brengen. In de
algemene voorwaarden van die
verzekering staat immers het
volgende: “De verzekerden mogen

Kan Ombudsfin een toetreding weigeren?
hun aansprakelijkheid niet erkennen,
noch enige schikking treffen met
betrekking tot enig schadegeval,
noch enige kosten maken of uitgaven
doen in verband daarmee zonder
schriftelijke toestemming van de
Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
die gerechtigd zullen zijn op
ieder ogenblik in de plaats van de
Verzekerden te treden om in hun
naam een schadegeval te betwisten of
een regeling te treffen.”
Betekent dit dat u desgevallend
geen regeling kan treffen? Nee. In de
voorwaarden staat immers ook dat de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
een regeling kan treffen. Het is dus
raadzaam om uw verzekeraar hierbij
te betrekken, wil u niet het risico lopen
dat deze de schade achteraf weigert
te dekken.

Welke procedure wordt gevolgd
als de klacht ontvankelijk wordt
verklaard?
Zodra een dossier volledig en ontvankelijk
wordt verklaard, worden de klant en
de betrokken financiële instelling of
makelaar op de hoogte gebracht. Vanaf dat
moment beschikt de financiële instelling
of makelaar over één maand om een
geargumenteerd en gedocumenteerd
standpunt te bezorgen aan Ombudsfin.
Mogelijk stelt Ombudsfin bijkomende
vragen, waarbij kortere antwoordtermijnen
worden gehanteerd. Ombudsfin vzw moet
als erkende gekwalificeerde entiteit elk
dossier afhandelen binnen een termijn van
90 kalenderdagen. Uitzonderlijk, op basis
van complexiteit van het dossier, kan deze
termijn eenmalig worden verlengd met
eenzelfde termijn van 90 kalenderdagen.

Moeten tussenpersonen een
verantwoordelijke aanduiden voor
de behandeling van klachten?
In de toetredingsaanvraag moeten de
gegevens van een “contactpersoon voor
de behandeling van de klachten” worden
opgenomen. Dit kan de tussenpersoon
zelf zijn of één van zijn medewerkers. Alle
communicatie vanuit Ombudsfin vzw wordt
naar die contactpersoon verzonden.

In de statuten van Ombudsfin vzw is momenteel voorzien dat toetredingen automatisch
worden aanvaard indien deze essentieel zijn voor de uitoefening van het beroep, en aldus
voor (het behoud van) de erkenning/vergunning.

Moeten tussenpersonen melden aan hun klanten dat ze tot Ombudsfin
zijn toegetreden?
Ja, dit wordt voorzien door Titel 2 van Boek XVI “Buitengerechtelijke regeling van
consumentengeschillen” van het Wetboek economisch recht. De tussenpersoon dient
de toetreding tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen op een
“heldere, begrijpelijke en makkelijk toegankelijke manier” aan de klant ter kennis te brengen
en de website van de betrokken gekwalificeerde entiteit vermelden. Deze inlichtingen
moeten hernomen worden op de website en in de algemene verkoopsvoorwaarden van de
onderneming.
Als een consumentengeschil binnen redelijke termijn (i.c. één maand) geen oplossing
krijgt, moet de onderneming schriftelijk of op een duurzame drager de contactgegevens van
Ombudsfin doorgeven aan de cliënt en melden dat dit een gekwalificeerde entiteit is.

Zijn de adviezen van Ombudsfin bindend?
Uitgezonderd de adviezen betreffende basisbankdienst, zijn de adviezen van Ombudsfin
niet bindend voor de partijen. Elk lid van Ombudsfin vzw engageert zich evenwel tot
een constructieve medewerking aan de buitengerechtelijke geschillenregeling die door
Ombudsfin, conform de wettelijke voorschriften, wordt georganiseerd.

WAT STAAT U TE DOEN ALS KREDIETMAKELAAR?
1. Duid een verantwoordelijke aan in uw kantoor voor de behandeling van klachten.
2. Treed toe tot Ombudsfin nadat u bij de FSMA bent ingeschreven als
kredietbemiddelaar.
- Ga naar www.ombudsfin.be
- Ga naar Instellingen/Leden
- Download het toetredingsdossier
- Stuur de toetredingsaanvraag op pagina 12 en 13 naar
ombudsman@ombudsfin.be.
3. Betaal uw bijdrage aan Ombudsfin.
4. Meld uw klanten dat u bent toegetreden tot Ombudsfin met volgende vermelding:
Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel, tel. 02/545.77.70 –
Fax 02/545.77.79 – E-mail: ombudsman@ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.
- Op uw website
- In uw verkoopsvoorwaarden
Bent u verbonden agent? Vraag uw principaal om richtlijnen.

EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN
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Infosessie
KREDIETBEMIDDELING:
WAT STAAT U TE DOEN?

Inschrijven
Naam kantoor:

Sinds 1 november vorig jaar is de wet op de kredietbemiddeling
in voege. Wanneer u na 1 november 2014 gestart bent met de
bemiddeling in kredieten, hebt u tijd tot 30 april 2017 om een
inschrijving als kredietbemiddelaar aan te vragen bij de FSMA. Tijd
genoeg denk u? Inderdaad, maar dat is ook nodig.
Een inschrijving doet u immers best niet zonder grondige
voorbereiding. Wie zijn dossier onvolledig indient, dient het opnieuw
te doen en de inschrijvingskost van € 500 weer te betalen.
Een voorbereid man is er dus twee waard. Volg deze opleiding en ga
naar huis met voldoende informatie om uw inschrijving naadloos te
kunnen doen!

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

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

Naam en voornaam deelnemer 2:
...................................................................................................

BZB-lidnummer : ....................................................................
Kantooradres:

PROGRAMMA:
✓ U komt in een notendop te weten wat de nieuwe wet op de
kredietbemiddeling inhoudt.
✓ U krijgt een voorstelling van het online
inschrijvingsplatform van de FSMA.
✓ U krijgt een overzicht van de documenten die u moet
verzamelen voor uw inschrijving.
✓ U komt te weten wat de aandachtspunten zijn om uw
dossier goed te kunnen indienen.
✓ U krijgt waardevolle praktische tips en tricks om uw dossier
volledig te kunnen indienen.
✓ U krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen.

...................................................................................................
...................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................

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

IK SCHRIJF IN VOOR

SPREKER:
Els De Keyser, coördinator bij de FSMA

 8 maart 2016, 19u00 - 21u30
Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem
Broodjes inbegrepen
 2 juni 2016, 14u00 - 16u30
Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

KOSTPRIJS: GRATIS

Stuur deze strook naar esther@bzb.be
of schrijf in via onze website
(www.bzb.be/nl/opleidingskalender)

BZB-CONGRES

Het gaat om de

menselijke toets

Kunnen we de volgende financiële crisis voorspellen? Wordt het kantoor een koffiebar? En hoe
heeft de technologie het gedrag van de klanten veranderd? Tijdens het voorbije BZB-congres was er
weinig tijd voor gejammer. De blik werd breed opengetrokken om beter vooruit te kunnen zien.
Oktober is een typische congresmaand. Zo
ook voor de Beroepsvereniging van Zelfstandige financiële Bemiddelaars. Bijna duizend
financiële tussenpersonen vonden op een
druilerige herfstdag de tijd om hun geest te
verfrissen in het congrescentrum van Metropolis. Denk in wat volgt gewoon de muurtjes
tussen bank en verzekeringen weg. Ontdek
de basics. Het kan interessante argumenten
opleveren om te doen of niet te doen. We
pikken aan bij drie inspirerende sprekers.

COLLECTIEF GEDRAG?
Kunnen we de volgende grote financiële
crisis voorspellen? Niet echt. Maar er zijn
wel waarschuwingssignalen. Het zoeken
naar die waarschuwingssignalen, is wat
Peter Cauwels dagdagelijks doet. Cauwels,
van opleiding fysicus, bestudeert vanuit
het Financial Crisis Observatory aan de
Eidgenössische Technische Hochschule
(ETH) in Zürich het ontstaan van bubbles.
Om het ontstaan van een financiële crisis te
begrijpen, is het nuttig om te begrijpen hoe

Peter Cauwels, senior researcher ETH Zürich

markten zich kunnen gedragen. Cauwels
bracht een nieuw inzicht aan door de processen in de financiële markt te vergelijken
met processen die voorkomen in de natuur.
“Net zoals er in de natuurkunde drie aggregatietoestanden bestaan: vast, vloeibaar en
de gasvormige, bestaan er drie toestanden
in de financiële markten: de rustige, de
snelle en de wilde.”
“Rustige markten groeien mee op het tempo van de economie. Alles gaat rustig op en
neer. Wiskundig volgen deze markten het
pad van een dronken man. Maar de vraag
is of markten wel zo rustig zijn? Want lange
termijntrends worden geaccentueerd door
pieken, periodes van boom and bust. Zo
was er de tronic boom in de jaren ’60, de
dotcom boom in de jaren ’90 en de kredietcrisis in 2008. Het huidige marktklimaat kan
je ook vergelijken met een boomperiode,
gedreven door de uitzonderlijke maatregelen van de centrale banken.”
“Snelle markten zijn ook nog altijd redelijk
begrijpbaar. De return is er hoger dan de
groei van de economie. Dat komt voor in
periodes van innovatieve doorbraken of
in periodes van kredietcreatie, als er geld
wordt bijgedrukt, zoals nu gebeurt. Er
wordt een soort artificiële rijkdom gecreëerd op basis van toekomstige groeiverwachtingen.”
Soms gebeurt er echter iets heel extreems
en krijg je plots een systeem dat compleet
van gezicht verandert “Dr. Jekyll verandert
in Mr. Hyde. De ene dag zakt de olie met 5
procent. De volgende dag stijgt deze weer
met 9 procent. Wilde markten zijn van alle
tijden. En ze zijn op geen enkele manier
verklaarbaar met de standaardprocessen
die we nu hanteren in de financiële theorie.
Ze komen voor op alle tijdschalen voor van
minuten tot decennia.”

Mr Hyde
Een dergelijk proces waarbij Dr. Jekyll
verandert in Mr Hyde is goed gekend in
de fysica, bijvoorbeeld wanneer ijs smelt
in water. In de fysica heeft men het dan
over een complex systeem. Cauwels: “De
term complex betekent niet hetzelfde als
ingewikkeld of gecompliceerd. Een complex
systeem bestaat uit heel veel deeltjes die
interageren met elkaar. Een systeem is pas
complex wanneer er gecoördineerd gedrag
is dat niet van georkestreerd is maar uit het
systeem zelf komt.” Cauwels vergeleek dat
gedrag met een school vissen die in een
oogwenk van richting verandert; omdat er
een vis van richting verandert en alle vissen
instant beslissen om dat gedrag te imiteren.
Je ziet hetzelfde gebeuren in een spreeuwenzwerm. Of als mensen synchroon gaan
applaudisseren.

Synchroon applaus
Je hebt twee soorten applaus. Het ene klinkt
willekeurig. Bij het andere gaan mensen
elkaar imiteren en finaal op een gelijk ritme
in de handen klappen. Cauwels: “Zo’n
synchroon applaus komt ook voor op de
financiële markt.” Ook daar gaan traders
elkaar soms imiteren, wat kan leiden tot een
globaal collectief gedrag. En dat synchroon
gedrag ligt aan de basis van elke zeepbel.
“Het probleem is dat de financiële modellen
waarvan de banken zich bedienen de
markt zien als een geheel van willekeurige
bewegingen en geen rekening houden met
dat collectief gedrag. Momenteel worden
de balansen van banken op zulke vooronderstellingen doorgerekend. Dat is zoals
een vliegtuig ontwerpen zonder rekening te
houden met het bestaan van stormen en
turbulentie.”

Zeepbel
Elke zeepbel begint bij een opportuniteit,
die wordt gezien door de slimme jongens;
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die ruiken de opportuniteit. Dat leidt tot
een eerste prijsstijging, die weer andere
beleggers aantrekt. De vraag begint te stijgen omdat de prijs stijgt. De wet van vraag
en aanbod geldt dus niet. Dat is typisch
voor een zeepbel. Een goed voorbeeld is de
huizenmarkt. Heel veel mensen willen een
huis kopen omdat ze vrezen dat zo’n huis
binnen zoveel jaar onbetaalbaar wordt. Er
is een positief feedback effect, waarbij de
prijs altijd maar sneller stijgt in een soort
vicieuze cirkel. De groeipercentages zelf
gaan groeien. Tot de beleggers op een gegeven moment gaan beseffen dat er overshooting is. En dan klapt de zeepbel.” Elke
kleine oorzaak kan dat collectief gedrag
in de andere richting triggeren. Cauwels:
“Zoals bij een bezemsteel die je verticaal
in je hand balanceert, kan iedere kleine
verstoring de val veroorzaken. De positieve feedback kan waargenomen worden
in de groei van de groeipercentages zelf.
Een proces aangedreven door positieve
feedback leidt altijd tot een crash. Er is
positieve feedback als de wet van vraag en
aanbod niet geldt.”
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INTERNET
Van het synchroon applaus naar het digitale
leven. Bart De Waele kwam op het BZB-congres uitleggen waarom digitale diensten
niet kunnen zonder lokaal ondernemerschap. Maar evengoed sprak hij over de
consument. De Waele is CEO van Wijs, een

beschikbaar is. Het gedrag is veranderd op
basis van de technologie. Informatie is altijd
zonder frictie aanwezig. Ze komt wanneer je
ze nodig hebt.”
“Het is belangrijk om die gedragsverandering
goed te snappen”, zei De Waele. “Ik ontmoet
al te vaak mensen die thuis dat veranderd
gedrag vertonen, maar eens achter hun
bureau vertellen dat in hun sector alles bij het
oude blijft. Internet wordt een beetje zoals
elektriciteit. Vroeger gingen we surfen op het
internet. Maar het gebruik van een app wordt
niet meer geïnterpreteerd als surfen op het
internet. Vaak denken we nog dat er een categorie mensen is die in het kantoor een handtekening komt plaatsen en andere mensen
die op internet gaan. Zo zit de wereld niet in
elkaar. Mensen hoppen vandaag massaal van
kanaal naar kanaal. En alle generaties doen
dat. Internet is niet iets dat apart bestaat. Het
is iets dat gebruikt wordt.”

Bovendrijven
Bart De Waele, CEO Wijs

Het ontstaan van een zeepbel laat dus
sporen na in koersbewegingen. In Zürich
worden een 500-tal indices opgevolgd.
Maandelijks wordt een rapport op de website
gezet: het FCO Cockpit-Global Bubble Status
Report. Dat geeft een overzicht van alle mondiale markten en is vrij beschikbaar op www.
er.ethz.ch/financial-crisis-observatory.html.

agency dat digitale strategieën uitwerkt. In
de jaren negentig werkte hij nog voor de
toenmalige ‘Kredietbank’. “Internet heeft
voor mij niks met technologie, websites
en e-commerce te maken,” zei De Waele,
“maar vooral met veranderend gedrag van
mensen. Eerst verandert de technologie. En
dan verandert ons gedrag.”

“Als je deze bronnen geraadpleegd had, dan
was je uitgebreid gewaarschuwd geweest,
voor bijv. de crash in Chinese aandelen.”
Het echt voorspellen van een financiële
crisis, zo ver wil Cauwels echter niet gaan.
“Financiële markten laten zich niet dwingen
in een keurslijf van hypotheses en modellen.
Maar het kan een stuk beter door de wilde
fases in de markt echt als een complex systeem te gaan zien en zo te gaan bestuderen.
Als markten zich als complexe systemen
gedragen, als er imitatie, interactie, synchroniciteit en hypertensie is, dan kunnen er
early warnings zijn, die we moeten proberen
waar te nemen. We hebben nood aan een
applausmeter in de markt waarbij risico niet
gezien wordt als ruis zoals bij willekeurig
applaus, maar als een kans op synchroon
applaus.”

Als je vroeger een afspraak had, printte je
de avond daarvoor een routebeschrijving
uit. Vandaag stap je gewoon in de auto en
volg je de stem. Vroeger spraken tieners een
week voordien af om uit te gaan. Vandaag
verzamelen ze hun vrienden op het moment
zelf, via sms. “Als je vroeger een wasmachine wou kopen ging je naar de winkel en
vertelde de verkoper welke wasmachine je
best kocht. Als je vandaag een wasmachine
wil, ga je eerst googelen. Als je vooral wil
dat die machine stil is, omdat die naast de
slaapkamer komt, ga je in de eerste plaats
die eigenschap onderzoeken. En je gaat een
aantal mogelijke machines oplijsten. Pas als
je gekozen hebt, ga je naar de winkel. Het
resultaat is hetzelfde, maar het beslissingsproces is volledig anders. En dat komt omdat al die informatie over wasmachines vrij

De Waele ziet vier basiskrachten van het
internet, waar tussenpersonen vanuit hun
sterkte op kunnen inspelen. “Je weet dat de
klant online informatie opzoekt om voor
zichzelf een goede keuze te maken. Dus
moet je mensen helpen om een keuze te
maken. Als aanbieder wil je zo vroeg mogelijk in de keuzefunnel van de klant komen.
En zo hoog mogelijk komen bovendrijven.
Wie de klant helpt in zijn research is in het
voordeel. Alleen zal het zo zijn dat mensen
niet perse bij jou als eerste komen om hun
vragen te stellen. Ze gaan die op allerlei
manieren stellen, via allerlei kanalen. Dus
ook daar moet je aanwezig zijn.”

Gebruikservaring
Een tweede kenmerk van het internet is het
netwerk. “De Wet van Metcalfe stelt dat de
waarde van een netwerk exponentieel groeit
met het aantal knooppunten”, stelde De
Waele. Heb jij en iemand anders een smartphone, dan zijn er twee verbindingen mogelijk.
Jij kan de andere bellen en texten. De andere
kan jou bellen en texten. Met vijf telefoons
zijn er al twintig mogelijke verbindingen.
De waarde van een netwerk wordt verder
bepaald door de kwaliteit van de verbindingen die het aanbiedt. “Het komt er dus op
aan een platform op te zetten dat de link met
de eindgebruiker beheerst. Wie de connectie

BZB-CONGRES

met de eindgebruiker beheerst door een
superieure gebruikservaring, die wint.”
Alibaba heeft geen stock. Uber heeft geen
taxi’s. AirBnb heeft geen hotels. Facebook,
het grootste mediabedrijf ter wereld, heeft
geen eigen journalisten. “Wat deze bedrijven
doen is een laag leggen boven andere
aanbodlagen”, zei De Waele. “En banking
is next. De venture capitalisten in Silicon
Valley zijn massaal geld aan het pompen in
financiële technologiebedrijven. Dat is ook
logisch; er is niets zo geschikt voor digitaal
als financiële transacties. Maar het bovenop
leggen van een laag hoeft niet het einde te
zijn. Er kan altijd een laag bij die de gebruikservaring verbetert. Dat is de kracht van de
tussenpersoon. Zorg dat de gebruikservaring
– de waarde van de verbinding – zo goed is,
dat de klant u als aanspreekpunt kiest. Leer
wel dat de front end de baas is, en dat je de
klant over alle kanalen heen moet kunnen
bereiken.”

Klant centraal
Hoe meer dingen digitaal worden, hoe belangrijker de mens in het proces wordt. “Het
is niet omdat we lampen hebben, dat we
geen kaarsen meer branden”, zei De Waele.
“Alleen krijgen die kaarsen een andere invulling. In de financiële sector zie ik ook nog
vaak productdenken. Je moet een product
verkopen. Maar de consument wil geen
product kopen. Hij wil geen hypotheek, hij
wil een huis. Hij wil geen bankkaart, hij wil
kunnen winkelen. We moeten de vraag stellen, wat wil de klant bereiken in zijn leven?
Dat is de klant centraal stellen. Vandaag heet
dat contextueel denken. Data verandert in
informatie of spam al naargelang de context
van de ontvanger. Als ik een nieuwe auto
wil kopen, dan ben ik niet geïnteresseerd in
een folder over pampers. Maar een folder
over mijn favoriete automerk ga ik wel lezen.
Daarom geeft Google maar reclame over
auto’s als je zoekopdracht iets met auto’s te
maken heeft.”

Context zien
”Een tussenpersoon die in the field zijn contacten heeft, die weet dat allemaal, die gaat
in lokale verenigingen zitten, die sponsort de
lokale voetbalploeg, die kent de context van
zijn klanten. Dat zijn allemaal dingen die het
hoofdkantoor niet doet.” De sociale media

leggen meer over de context van de klant
bloot. “Waarom ben je geen vriendjes met
je klanten op Facebook?” Het goed snappen
van de context van de klant is de vierde
sterkte die tussenpersonen absoluut verder
kunnen ontwikkelen en gebruiken. “Alleen
moet je dat weer gaan vertalen naar andere
kanalen, naar de kanalen waar de klant zit.
De context snappen betekent ook begrijpen
dat de klant digitaal actief is, en niet enkel
naar kantoor komt.”

KANTOOREVOLUTIE
Hoe zal het kantoor evolueren? Wordt het
bank- en verzekeringskantoor straks een
koffiebar? Alain Swolfs, leider van de consultancyafdeling voor de financiële sector
bij Capgemini Benelux, had het vooral over
bankkantoren. Maar de trends voor de verzekeringssector zijn ongeveer dezelfde, zo
stelde hij. Capgemini haalt zijn informatie
uit jaarrapporten en onderzoek dat het zelf
opzet. En daarin vallen twee trends op. De
eerste; het aantal bankagentschappen loopt
drastisch terug. “Vandaag zijn er 463 bankkantoren minder dan in 2009”. De tweede;
de opkomst van de fintechspelers. Swolfs:
“De vraag is niet of Google een bank zal
opzetten. De vraag is welke functies Google
van de banken zal overnemen.”

Klantenervaring
De customer experience, is waar het om
draait. “Als je straks thuiskomt en het is donker in huis, dan knip je de verlichting aan.
Dat is de service die de energieleverancier
levert. Maar op een gegeven moment valt de
factuur in de bus, en ga je eens bellen omdat
je al die cijfers niet begrijpt, en dan word je
doorgeschakeld en krijg je te horen dat het
gesprek wordt opgenomen. Die ervaring is al
minder aangenaam.”

Alain Swolfs, leider financiële sector Benelux
Capgemini

enz.). In België gaat de Customer Experience Index voor bankkantoren achteruit.
Vandaag bedraagt die gemiddeld nog 69%.
Daarmee staat België onderaan de ladder
in Europa. “De stijging in de negatieve ervaring is groter dan de stijging in de positieve
ervaring. En vooral de ervaring van generation Y is heel slecht. Generation Y maakt zo’n
20 tot 22 procent uit van de bevolking.”
“Internetbankieren wordt steeds meer mobiel bankieren”, zei Swolfs. “Maar anderzijds
zie je dat het menselijke contact belangrijk
blijft, terwijl veel banken de klant uit het kantoor duwen en voor gewone verrichtingen
richting automaat sturen.” Dat verlies aan
contact zorgt ervoor dat de link tussen bank
en consument losser wordt. “Hoe complexer
een product voor de klant, hoe groter de
kans dat die naar een ander kantoor of een
ander kanaal stapt. Klanten gaan op verschillende plaatsen kijken. De zichtrekening blijft
wel bij de eerste bank. De waarschijnlijkheid
dat iemand blijft daalt. De waarschijnlijkheid
dat een vriend iemand naar het kantoor gaat
doorverwijzen daalt ook.”

Koffie
“Vandaag speelt de totaalervaring die je
aanbiedt een belangrijke rol”, stelt Swolfs.
Capgemini onderzoekt de langjarige evolutie
daarvan op basis van tachtig vragen die jaar
na jaar opnieuw aan consumentenpanels
worden gesteld. De resultaten worden op
drie assen uitgetekend; het kanaal, het
product en de customer life cycle (hoe die
informatie verzamelt, hoe zijn problemen
worden opgelost, zijn transacties ervaart

De klant is koning. Swolfs merkt vier grote
trends in kantooromgevingen op. De digital
pod, capsules waar alles gericht is op het
afleveren van een overweldigende en vooruitstrevende digitale ervaring. De pharmacy,
waar er een zeer goede coördinatie is tussen
kanalen, zowel fysiek als digitaal. De shop,
die gericht is op studenten en klanten met
standaardbehoeften. En de lounge, waar er
in een bijna huiselijke sfeer kan gebouwd
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worden aan duurzame relaties. De klant zal voor de totaalervaring kiezen waar hij op dat moment naar verlangt. Voor jongeren is dat misschien anders dan voor ouderen, maar niet per se. Swolfs: “Men gaat kanalen niet meer als een kanaal bekijken. De klant zal zaken willen
doen met een merk omdat dat merk een bepaalde ervaring aanbiedt.” In de ene omgeving staat een koffieautomaat. In de andere wordt die
koffie in verschillende smaken samen met de koekjesdoos geserveerd. Of de omgeving volledig digitaal of volledig menselijk is, welke ervaring
men ook aanbiedt, ze zal overweldigend, ideaal en zeer goed moet zijn.

GEEN BLAD VOOR DE MOND
Het is altijd interessant om te luisteren naar wat de buren vertellen. Zo ontdek je gemeenschappelijke bezorgdheden. BZB-voorzitter Albert
Verlinden nam in zijn afsluitend woordje op het BZB-congres geen blad voor de mond. Het aantal zelfstandige agenten is flink aan het
dalen. Financiële instellingen verkeren nog altijd in nood en proberen hun rendabiliteit te verhogen door bepaalde producten te pushen. En
in de voorbije drie à vier jaar zijn de commissies met gemiddeld 25 procent gedaald. Intussen sturen banken aan op fusies van kantoren,
soms met vroegere concurrenten. “De onzekerheid van de financiële tussenpersoon is enorm toegenomen”, zo zei Verlinden. “Hij is het beu gehoord dat hij te duur is, dat de commissies naar omlaag
moeten en in veel gevallen dat hij niet rendabel is voor de bank.”

Ruimte voor de klant
Banken blijven het omni-channel kanaal nog altijd bekijken zonder tussenpersoon. “De banken –
en in minder mate de verzekeraars – willen de online verloop stroomlijnen met het kantorennet.
Maar dit blijkt eerder moeilijk te lukken aan de kant van de zelfstandige tussenpersonen. Het vertrouwen is aangetast. Bovendien staat die stroomlijning haaks op de manier waarop de zelfstandige tussenpersoon wordt vergoed.” De vrees bestaat dat de bank op een gegeven moment de klant
rechtstreeks zal benaderen zonder dat daar nog een vergoeding tegenover staat en de rendabiliteit
van het kantoor volledig verdwijnt.
Ook van het centraal stellen van de klant merkt Verlinden niet veel. “Het gebeurt nog frequent dat
ranglijsten worden gemaakt van de best en slechts presterende agenten. Wie de strategie van de
bank volgt, wordt beloond. Het gaat niet alleen over verkopen, het gaat over het kunnen communiceren met de klant. Maar er is geen incentive om in te spelen op de noden van de klant. Ook zien we in Albert Verlinden, voorzitter van BZB
praktijk een duidelijke evolutie naar grotere kantoren. De kleine zelfstandige financiële tussenpersoon
die nauw in contact staat met zijn klanten, is een uitstervend ras.” Over de digitalisering zei Verlinden dat die er niet is om te passeren, maar
om te ondersteunen: “We leven in het digitale tijdperk, en we hebben nog nooit zoveel papierwerk gehad als vandaag. Langs de front end
zien we moderne applicaties die goed ogen, maar daarachter schuilen voorbijgestreefde systemen. Zo werkt het digitale verhaal niet.”

Fintech
Dat alles wordt overschaduwd door de opkomst van de fintech-bedrijven die hun pijlen richten op specifieke bankdiensten: betalingen,
leningen, beleggen, overschrijvingen, advies... “De banken kunnen niet anders dan daar op inspelen. Meer en meer banken gaan partnerschappen aan met fintech-bedrijven, nemen dergelijke bedrijfjes over of proberen soortgelijke innovaties inhouse te lanceren.” Wat de
fintech-bedrijven evenwel niet kunnen, is de menselijke toets vervangen, zo stelde Verlinden. “De ervaring toont dat de klant bij het nemen
van een financiële beslissing menselijk contact heel belangrijk vindt. De ideale rol voor ons: we staan dicht bij de lokale gemeenschap, we
zijn bereikbaar, we zijn ‘echt’. Ook zijn de data waarover de tussenpersoon beschikt veel fijner en competitief interessanter dan deze die
worden verzameld via social media en andere kanalen. Dat men nu net de tussenpersonen viseert, ontmoedigt en wil weghalen uit hun
lokale setting, is eerder kortzichtig dan dat het strategisch kan worden genoemd. Er is een gap tussen waar men naartoe wil en hoe men
dat wil realiseren. En van een open dialoog is geen sprake.”

Hans Housen

BENT U AL AANWEZIG OP SOCIALE MEDIA?
Zoals Bart De Waele zei op het BZB-congres doet u er goed aan om aanwezig te zijn op sociale media. Maar hebt u geen idee hoe
u hieraan begint? Weet u niet goed wat mag en niet mag? Of bent u op zoek naar waardevolle praktische tips en tricks? Wij maken u
graag wegwijs, in samenwerking met communicatiebureau Mindsetting. Schrijf in voor de workshop “De basis van sociale media in
bank- en verzekeringskantoren” op pagina 13.
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Herbeleef

het BZB-congres

 Ga naar www.bzb.be voor meer foto’s en een videoterugblik van het BZB-congres!

Nieuw: MoneyView
ProductKaarten
*

Profiteer nu van 30% korting!
Met de MoneyView ProductKaarten heeft u als verzekeringsmakelaar altijd informatie
onder handbereik van verschillende soorten Belgische levensverzekeringen.
De ProductKaarten bestaan uit twee onderdelen, Factsheets en Overzichten:
De factsheets zijn .pdf bestanden die u -voorzien van uw eigen bedrijfslogo- kunt
downloaden, printen en desgewenst meegeven aan uw klant. De factsheets bevatten
per aanbieder, per product informatie over kosten, voorwaarden en kenmerken
verdeeld over 2 A4-tjes. De overzichten zijn webpagina’s waar u alle producten binnen
een productsoort onder elkaar ziet staan. De overzichten bevatten informatie over de
rendementen, rentevoeten en opbrengsten van producten. De overzichten kunt u op
verschillende manieren sorteren, zodat u de producten onderling kunt vergelijken.
Surf snel naar www.moneyview.be/productkaarten
voor meer informatie en een gratis demo-account!

www.moneyview.be - info@moneyview.be - +3216 - 402 401

MoneyView ProductKaarten:
•

Nooit meer zoeken naar informatie over
meer dan 300 levensverzekeringen

•

Uniforme, onafhankelijk en objectieve
productinformatie voor uw klanten

•

Voorzien van uw eigen logo en bedrijfsgegevens

•

Benadruk uw onafhankelijke en objectieve rol

Meer informatie? Ga naar www.moneyview.be/productkaarten
* De ProductKaarten zijn verkrijgbaar vanaf EUR 12,50 per maand, excl BTW.
BZB-leden komen in aanmerking voor een eenmalige korting van 30% en
een doorlopende korting van 10% op de standaard abonnementstarieven.
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Opleiding
DE BASIS VAN SOCIALE MEDIA IN BANK- EN
VERZEKERINGSKANTOREN

Inschrijven
Naam kantoor:

Sociale media zijn hot! Facebook telt in ons land alleen al
meer dan 5,4 miljoen gebruikers. Bijna 2 miljoen Belgen
heeft een eigen LinkedIn-profiel. Twitter ziet zijn accounts
dagelijks toenemen en wordt meer en meer een onmisbare
informatiebron. En dan zijn er nog Instagram, Pinterest,
Slideshare, etc. Sociale media zijn niet meer weg te denken uit
het bedrijfsleven, ook niet uit de bank- en verzekeringssector.
Bent u benieuwd naar hoe u sociale media op een nuttige
manier kan inzetten in uw kantoor? Schrijf dan snel in voor deze
workshop! Een eigen laptop is vereist.

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

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

Naam en voornaam deelnemer 2:
...................................................................................................

PROGRAMMA:
✓ U leert hoe u sociale media in uw kantoor op een nuttige
manier kan inzetten.
✓ U krijgt waardevolle praktische tips en tricks op maat van
uw kantoor.
✓ U bent mee met de actuele trends inzake sociale media.
✓ U kan zelf uw Facebook-, LinkedIn- en Twitter-profiel
opzetten.
✓ U leert hoe u deze kanalen levendig houdt.

BZB-lidnummer : ....................................................................
Kantooradres:
...................................................................................................
...................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................

SPREKER:
Veerle De Graeve,
Communicatiespecialist bij Mindsetting

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

IK SCHRIJF IN VOOR
In samenwerking met
communicatiebureau Mindsetting

 26 januari 2016
Hotel Beveren, Gentseweg 280, 9120 Beveren
 18 februari 2016
Hotel Van der Valk, Kortrijkseheerweg 20a, 9810 Nazareth

 Het aantal plaatsen is beperkt. Snel inschrijven is de
boodschap!

KOSTPRIJS: € 200 PER PERSOON I.P.V.
DE NORMALE € 360 (- € 100 VIA KMO-PORTEFUILLE)

Lunch is inbegrepen

Stuur deze strook naar esther@bzb.be

LOBBYWERK

BZB
in de Bres voor en door u
RAPPORTERING TWIN PEAKS II
Lange tijd was er heel wat onduidelijkheid over hoe de AssurMiFID-gedragsregels precies moesten worden toegepast. Daar is het voorbije
jaar stilaan verandering in gekomen. Eén van de laatste punten die
nog diende te worden uitgeklaard is de rapportering aan de cliënt. De
FSMA zou hieromtrent een reglement publiceren en legde hiervan een
eerste ontwerp voor aan de sector.
BZB heeft met betrekking tot de rapportering haar bezorgdheid geuit
aan de toezichthouder over de bijkomende administratieve last voor
de verzekeringstussenpersoon. Ook hebben we benadrukt dat de
regels realistisch moeten zijn. Een tussenpersoon moet de verplichtingen kunnen naleven zonder dat hij verplicht is om een – vaak duur –
beheerpakket aan te kopen. Ook hebben we erop gewezen dat niet alle
bestaande tools erop voorzien zijn om eender welk rapport te reproduceren. Tot slot heeft BZB aangegeven dat de klant niet zit te wachten
op bijkomende administratie en dat niet iedereen vragende partij is
om informatie langs digitale weg te ontvangen. Wordt vervolgd.

het paritair overlegorgaan te bewerkstelligen. BZB heeft in beide
dossiers ook lobbywerk verricht bij diverse kabinetten, verschillende
parlementsleden en de FSMA.

STATUUT VERBONDEN AGENT KREDIETBEMIDDELING
In de oorspronkelijke wettekst die het statuut van kredietbemiddelaar
regelt, werd een verbonden agent gedefinieerd als een kredietbemiddelaar die optreedt namens en onder de volle en onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid van: a) slechts één kredietgever; b) slechts één
groep; of c) een aantal kredietgevers of groepen van kredietgevers die
geen meerderheid vertegenwoordigen op de markt.
Door deze definitie te hanteren, werden problemen vermeden
voor agenten die optreden voor hun principaal én voor de groep
van de principaal. Door een te strikte definitie van verbonden
agent in de verzekeringsbemiddeling stellen zich in de verzekeringssector net heel wat problemen. BZB was daarom heel
tevreden over de definitie van verbonden agent zoals deze in de
wet was opgenomen.

CROWDFUNDING
BZB nam midden november 2015 deel aan een sectorconsultatie
en een rondetafelgesprek georganiseerd door de verschillende
bevoegde kabinetten over het wettelijk kader voor de crowdfundingplatformen. Op tafel lag een voorontwerp van wet op het statuut
van en het toezicht op alternatieve financieringsplatformen en het
verstrekken van alternatieve financieringsdiensten door gereglementeerde ondernemingen. BZB gelooft dat ook de zelfstandige financiële tussenpersoon in de toekomst een rol zal spelen in het begeleiden
van klant bij crowdfundingprojecten of -investeringen. In dat kader
ondersteunen we ook de Belgian Crowdfunding Federation (BCF).

HANDELSAGENTUUR
HDe FOD Economie heeft advocatenkantoor Eubelius gevraagd
te onderzoeken of er nood is aan een globale hervorming van de
wetgeving inzake de drie samenwerkingsovereenkomsten zoals deze
nu gereglementeerd zijn in boek X van het Wetboek van economisch
recht. Daartoe heeft Eubelius een vragenlijst opgesteld die onder
andere betrekking heeft op de wet op de handelsagentuur. Deze vragenlijst werd aan verschillende spelers bezorgd waaronder de Hoge
Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, waar ook BZB deel van uitmaakt. De Hoge Raad heeft een advies uitgebracht na bespreking in
de bevoegde sectorcommissie, waar BZB de leiding heeft genomen.
Bedoeling is om de handelsagent een betere wettelijke bescherming te bieden. In de sectorcommissie van de Hoge Raad werd op
voorstel van BZB ook een advies geformuleerd tot wijziging van het
KB inzake de paritair overlegorganen om een betere werking van

Nu heeft men deze definitie aangepast in de wet van 26 oktober
die het Wetboek van economisch recht wijzigt en het statuut van
verbonden agent beperkt tot de kredietbemiddelaar die werkt voor
slechts één kredietgever zoals het geval is in de verzekeringsbemiddeling. Bij de toelichting voor deze wijziging werd gesteld dat
dit beantwoordde aan de Belgische realiteit.
Zodra BZB op de hoogte was van deze wijziging, nam ze contact
op met het kabinet van minister Peeters en volksvertegenwoordiger
Johan Klaps om deze te herzien. BZB haalde voorbeelden aan waar
agenten vandaag zowel kredieten kunnen bemiddelen voor hun
principaal als voor kredietgevers die behoren tot de groep. BZB wilde vermijden dat door een strikte definitie van verbonden agent in
de kredietbemiddeling, ook daar problemen zouden ontstaan. BZB
verwees daarbij naar de verzekeringssector waar de strikte definitie
onvoorziene grote problemen voor de sector met zich meebrengt.
De parlementsleden van alle meerderheidspartijen hebben een
amendement opgesteld dat de definitie van verbonden agent
terug uitbreidde zodat deze nu kan optreden voor slechts één
kredietgever of – en dit werd opnieuw toegevoegd – meerdere
kredietgevers die behoren tot eenzelfde groep. Het amendement
werd reeds goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie en zou
in de loop van de maand december worden goedgekeurd door de
plenaire vergadering van het parlement.
BZB is heel tevreden dat haar lobbywerk haar vruchten hier heeft
afgeworpen en dat politici hier zo kort op de bal hebben gespeeld.

 Het verdedigen van uw belangen behoort tot onze kerntaken. BZB neemt het ook voor u op in heel wat andere dossiers en pleegt
regelmatig overleg met diverse banken en verzekeraars. Omwille van de vertrouwelijke aard van deze informatie, kunnen we daar
niet altijd over communiceren. Zodra dit mogelijk is, worden BZB-leden als eerste op de hoogte gebracht.

LOBBYWERK
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CHARTER VOOR DE TUSSENPERSOON

vergoeding kunnen ontvangen van de klant.

In de vorige Momentum deden we al een oproep aan de principalen
om hun menselijke gelaat te laten zien bij de herstructurering van
hun agentennet. Nu gaan we een stapje verder. BZB zal de komende
weken een charter opstellen om de positie van de zelfstandige
financiële tussenpersoon te versterken met minimale spelregels in
de relatie tussen de agent/makelaar en de maatschappij. Punten die
daar onder andere bij aan bod zullen komen, zijn:
✓ Beperking en doorbreking van exclusiviteit
Exclusief samenwerken met één partner moet een keuze zijn en niet
iets wat wordt opgelegd. Opgelegde exclusiviteit komt bovendien niet
ten goede van de cliënt en zorgt voor een grotere afhankelijkheid van
de zelfstandige tussenpersoon, wat miss-selling in de hand werkt.
✓ Strategie in handen van de tussenpersoon
De principaal moet opnieuw een leverancier van producten worden,
zonder de strategie van de zelfstandige tussenpersoon hierin te willen beïnvloeden of te bepalen. De zelfstandige tussenpersoon moet
zijn eigen strategie kunnen bepalen.
✓ Toelating bijkomende activiteiten
Wij vragen om bepaalde activiteiten zonder meer toe te laten,
zonder dat ze contractueel kunnen worden verboden en zonder
dat hiervoor een voorafgaandelijke toestemming nodig is van
de principaal. Ook moet ze voor deze diensten rechtstreeks een

✓ Vereenvoudiging van de commissiesystemen
De tussenpersoon moet op basis van de gegevens die hij ontvangt,
kunnen nagaan hoeveel commissies hem verschuldigd zijn.
✓ Respect voor de tussenpersoon in digitale strategie
De tussenpersoon moet betrokken worden en een onderdeel zijn
van de digitale strategie. Een systeem waarin twee verschillende
prijzen worden gehanteerd kan niet. Producten van Coolblue kosten
ook niet minder dan deze in de mediamarkt.
✓ Precontractuele informatie
Voor het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst moet de
bank/verzekeraar de tussenpersoon uitgebreid informatie geven over
zijn strategie, de toekomstvisie op het distributienet, etc.
✓ Respect bij stopzetten samenwerking
Wanneer de samenwerking met een tussenpersoon wordt stopgezet,
dient dit op een respectvolle manier te gebeuren, bijvoorbeeld door
begeleiding te voorzien (bv. personeel, huurovereenkomst, stopzetting zelfstandige activiteit…)
BZB wil hierover maximaal input van haar leden. Een eerste ontwerp
zal worden voorgelegd tijdens de nieuwjaarsrecepties die op vier
locaties in Vlaanderen zullen worden georganiseerd.

 Hebt u ideeën over wat in het charter moet komen te staan en wilt u deze al met ons delen? Mail ze naar info@bzb.be.

Samen zijn we sterk
Bent u nog geen lid? Wees solidair met uw collega’s en sluit
vandaag nog aan. Samen zijn we sterk!
BEZORG ONS HET AANSLUITINGSFORMULIER OP DE ACHTERZIJDE
INGEVULD TERUG VIA INFO@BZB.BE OF PER FAX: 055 20 61 09.

VU: G. De Winter, Baloise Belgium nv, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België - RPR Antwerpen - BTW BE 0400.048.883. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A.

Veiligheidsopties evolueren.
Onze autoverzekering evolueert mee.
Parkeer-, aandachts-, voetgangerdetectie- en remhulpsystemen. De veiligheidsuitrusting van wagens wordt steeds beter en maakt de wereld veiliger. Dat
stimuleren en belonen we. Net als de keuze voor een hybride of elektrische
wagen. Want Baloise Insurance ziet verzekeren ruimer.
Investeren uw klanten in veiligheidsopties of in een milieuvriendelijke wagen?
Baloise Insurance beloont hen met kortingen op hun autoverzekering.

Uw veiligheid, onze zorg.
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Opzeg wegens zware fout
in veel gevallen

disproportionele sanctie

Dat het moeilijke tijden zijn voor een
groot deel van de bankagenten, schreven
we de voorbije maanden al tot vervelends
toe. Sinds vorig jaar verdwenen tal van
agenten, de meeste via een overname of
een fusie. Dat die fusies doorgaans zijn
opgedrongen, wist u ook al. Een groot deel
van hen, in de meeste gevallen zij die niet
spontaan wensen over te laten, werden
opgezegd door de bank en discussiëren
nu nog over de uitwinningsvergoeding
die de bank hen uitbetaalt. Het is een
echte zeldzaamheid dat de banken in
dit kader correct optreden. Ofwel wordt
gesleuteld aan de berekeningsbasis van de
vergoeding waardoor die veel lager uitvalt
dan voorzien, ofwel kent men een beperkte
vergoeding toe en zal de rest later worden
uitgekeerd, afhankelijk van “hoe loyaal de
agent meewerkt” bij de overdracht van zijn
klanten. Het hoeft dus niet te verbazen dat
het aantal procedures opnieuw in stijgende
lijn zit.
Maar wat ons zeer verontrust en vooral ook
boos maakt, is het gebruik van de opzeg
wegens zware fout. Gaat het om een agent
die zijn klanten oplicht, die fraudeert, die
zwaar zondigt tegen de gedragsregels?
Dan valt het zeker te begrijpen dat de
samenwerking wordt verbroken. Maar
wat met agenten die de klant niet hebben
bedrogen of op geen enkele manier
hebben benadeeld en die ook de bank niet
hebben benadeeld? Wat als zij worden
opgezegd wegens zware fout omdat ze een
fout hebben gemaakt tegen een of ander
wettelijk voorschrift? Wat met een agent
die een vriend vrijblijvend privégelden
voorschiet of een contractuele bepaling
van exclusiviteit van kredieten eenmalig
heeft geschonden? Het maakt ons boos
als agenten omwille van dergelijke redenen
worden opgezegd wegens zware fout. De
sanctie die de bank treft – en daarna ook in
veel gevallen ook de FSMA – staat buiten
proportie met de gemaakte fout.

Er zijn redenen om te sanctioneren, maar een opzeg wegens zware fout is hier
disproportioneel. Indien men deze redenering zou doortrekken bij de banken zelf,
dan zouden er werkelijk maar weinig banken hun vergunning kunnen behouden. En
daar zijn zelfs in enkele gevallen heel ernstige fouten gebeurd. We pleiten ervoor dat
de banken – en ook de FSMA – hier een andere houding aannemen. Gebeurt er een
fout? Dan lijkt het ons evident dat er een waarschuwing komt en dat bij herhaling
ofwel een zware boete wordt opgelegd ofwel – in elk geval pas na een waarschuwing
– wordt overgegaan tot opzeg wegens dringende reden. Staat men er niet bij stil dat
mensen voor één enkele fout zowel op menselijk, sociaal als op financieel vlak de grond
worden ingeboord? Bij een plotse opzeg wordt niet alleen het opgebouwde kapitaal
en vaak een levenswerk vernietigd, maar wordt men ook door de collega’s en door de
klanten beschouwd als iemand die een loopje neemt met de regels of erger nog: als
een crimineel. Bovendien wordt dit doorgegeven aan de FSMA die op haar beurt steeds
vaker beslist dat de opgezegde tussenpersoon niet langer geschikt is voor het beroep.
Ook hier achten we elke zin voor proportie zoek. Ook de FSMA kan andere sancties
nemen indien dit echt nodig is.

Laten we ook niet vergeten dat deze sanctie van opzeg wegens zware fout ook wordt
gebruikt om de andere agenten schrik aan te jagen en goed in de pas te doen lopen.
Want in de huidige context met een overvloed aan (nieuwe) regels maakt elke agent of
misschien zijn bedienden fouten. Dit kan niet anders. We willen dat dit stopt en willen
hierover zowel met de FSMA als met de banken overleg plegen. Dit soort van praktijken
komt de sector helemaal niet ten goede.

LOBBYWERK
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Belgian Insurance
Conference
Future-proof your business

De digitalisering houdt de verzekeringssector al jaren in de ban. Hoe kan het ook anders? De
digitale initiatieven volgen elkaar in een razendsnel tempo op en vele vragen blijven vooralsnog
onbeantwoord. In een zoektocht naar een antwoord op deze vragen bracht
Wolters Kluwer verschillende spelers samen op de derde editie van de Belgian Insurance Conference.
Het werd een boeiende dag waar 565 mensen uit de sector van hebben kunnen meegenieten. Wij
lichtten er twee opmerkelijke sprekers voor u uit.

EEN BLIK IN DE
DIGITALE TOEKOMST

Zal een auto die volledig autonoom en
ongevalvrij rijdt binnen vier jaar op een
commerciële manier op de markt beschikbaar zijn? Met die vraag opende Anthony
Belpaire, CFO van Google Belgium, de
plenaire sessie van de Belgian Insurance
Conference. Hijzelf is overtuigd van wel.
Een verrassend aantal mensen in de zaal
was dezelfde mening toegedaan. In wat
volgde, stelde hij een aantal tendensen
voor die volgens hem binnen de vier
jaar ongetwijfeld realiteit zullen zijn en
waarvan hij het nuttig acht om er nu al
rekening mee te houden.

Digitale zoektocht
Een eerste tendens is volgens Belpaire dat
we met z’n allen steeds vaker informatie
zoeken langs digitale weg. En dat doen we
ook anders dan een aantal jaren geleden.
Vandaag hebben we bijna allemaal een

mobiele telefoon en we typen niet graag
lange zinnen. We verwachten steeds meer
dat we met onze smartphone kunnen
spreken. Onze zoektocht naar informatie
wordt met andere woorden meer en meer
conversationeel. Daarnaast wordt ze ook
steeds meer detectief: er wordt een antwoord gegeven nog voor een vraag wordt
gesteld. Onze smartphone probeert ons
informatie te geven wanneer we naar ons
scherm kijken en probeert te achterhalen
of deze informatie voor ons relevant is.
Hoe zit het met verzekeringen? In België
wordt heel vaak digitaal gezocht naar
informatie over verzekeringsproducten.
Deze zoektocht biedt volgens Belpaire
een belangrijke opportuniteit voor verzekeraars omdat ze een indicatie kan geven
van de levensfase of het levensmoment
waarin een consument zich bevindt.
Zoekt iemand online naar een appartement? Dan is dit misschien wel een
nestverlater. Het kan interessant zijn om
hierop in te spelen en proactief die informatie aan te bieden die nog relevant zou
kunnen zijn voor deze prospect.
Dat de consument vaak informatie zoekt
over verzekeringen langs digitale weg, betekent volgens Belpaire echter niet dat hij
dit ook leuk vindt. Uit onderzoek van GFK
blijkt immers dat mensen die de intentie
hebben om een autoverzekering te kopen
er maar 1,3 weken over doen om effectief tot een aankoop over te gaan. Het
gedeelte waarin ze online naar informatie
zoeken, neemt slechts 12,6 minuten in
beslag. Dit geeft verzekeraars wel heel

weinig tijd om de aandacht te vragen van
de consument in deze fase.
Verzekeringen zijn blijkbaar geen sexy
product, en dit wordt niet bevorderd door
de manier waarop ze vandaag online
worden voorgesteld. “Websites van verzekeraars bevatten vandaag overwegend
rationele elementen”, aldus Belpaire.
“Waarom geen getuigenissen van klanten
opnemen? Deze emotionele elementen
kunnen helpen in de strijd om de aandacht van de consument in deze cruciale
fase van informatievergaring.”

Brug tussen online vs. offline
90% van de smartphones in Japan zijn
waterproof. Wat wil dit nu zeggen volgens

Anthony Belpaire, CFO Google Belgium

EVENT

Belpaire? Dat on the go research steeds vaker
gebeurt. Wij Belgen nemen onze smartphone
misschien nog niet mee onder de douche,
maar we gebruiken hem wel actief als we in
de file staan of als we op de trein zitten. We
zoeken met andere woorden steeds meer
informatie wanneer we onderweg zijn.
Hier wordt gretig op ingespeeld door aan
de zoekresultaten een zogenaamde call
button toe te voegen. Wanneer je hierop
klikt, word je doorverwezen naar een mens
van vlees en bloed die je de informatie kan
geven die je zoekt. “Dit biedt een enorme
opportuniteit, des te meer als je weet dat
Belgen kampioenen zijn in het aanklikken
van deze knoppen.” Volgens Belpaire klikt
maar liefst 30% van de Belgen op een
dergelijke knop in hun zoektocht naar informatie over een financieel product. Dit is
volgens hem logisch. “Financiële producten zijn vandaag erg complex wat de extra
human touch nodig maakt.” Conclusie
van deze tweede tendens? De smartphone
is heel interessant om de brug te leggen
tussen online research en de adviseur.

Video is het nieuwe normaal
Lange tijd was het niet mogelijk om
bewegende beelden te publiceren in een
krant. Vandaag hebben we bijna allemaal
een smartphone waarmee we zelf filmpjes
kunnen maken. Dit heeft vanzelfsprekend
een impact op de manier waarop we
communiceren. Dit doen we vandaag dan
ook het liefst met bewegende beelden en
geluid. “Video is het nieuwe normaal”,
aldus Belpaire.
Video heeft vandaag de grootste impact.
Online platformen waarop video’s eenvoudig kunnen worden verspreid, worden
massaal gebruikt. Op YouTube worden elke
dag maar liefst 4 miljard video’s gepubliceerd. In België is het de tweede grootste
zoekmachine. Mensen zoeken steeds vaker
informatie in een videoformaat dan in tekst.
Op YouTube wordt ook veelvuldig gezocht
naar informatie over financiële producten.
Wat is een Tak21 of Tak23? Mensen willen
een praktisch antwoord zonder ellenlange
pagina’s tekst te moeten lezen. Coolblue
heeft dit volgens Belpaire al langer begrepen. Deze winkelketen laat hun mede-

Momentum | 21

werkers als experts aan het woord in een
videoboodschap. Het resultaat? Klanten
waarderen het objectief advies en klikken
daarna door naar de website om een aankoop te doen.

Internet of things
Belpaire wijst erop dat de verzekeringsindustrie wel een heel eigenaardig business
model heeft: de beste klant krijgt de minste
service. Hoezo? Wie geen schadegeval
heeft gehad, hoort zijn verzekeraar slechts
één keer per jaar en dan nog wanneer hij
zijn factuur moet betalen. Low engagement
en low frequency zijn dus eigen aan het
model dat de sector vandaag hanteert.
In 2012 bestond 21% van de klanten van
verzekeraars uit mensen die op zoek zijn
naar de beste prijs, 23% was emotioneel trouw aan een bepaald merk en 7%
had specifiek voor een product gekozen
omwille van een specifieke eigenschap. Dit
maakt dat er nog 49% overschoot die klant
bleven omdat ze niet de trigger hadden
om jaarlijks te evalueren. Maar Belpaire
stelt zich de vraag: “wat als al deze klanten
plots wakker schieten en zich aansluiten bij
de price seekers?”
Belpaire ziet heil in het internet of things.
Dit zijn objecten die verbonden zijn met

het internet. “Neem nu het voorbeeld van
een intelligente branddetector die je per
sms op de hoogte brengt van wanneer er
een beweging is in je huis die niet normaal
is. Zo kan je meer service bieden en kan je
verschuiven van een risicoverzekeraar naar
een care taker.” Digitalisering en productvernieuwing in de verzekeringssector in
België is volgens hem geen kwestie of het
zal gebeuren maar eerder van wanneer.
En hij denkt dat dit wel eens kortbij zou
kunnen zijn.

WHEN DIGITAL
BECOMES HUMAN
Steven Van Belleghem, professor Marketing
aan Vlerick Business School, bracht een
verhaal van klantgerichtheid in een digitale
wereld. Een verhaal dat hij naar eigen zeggen graag brengt in de verzekeringssector,
aangezien hij meent dat het zwaar wordt
onderschat welke emotionele impact verzekeraars op een klant kunnen hebben.

Een ver-van-mijn-bed-show?
Een auto die mij overal naartoe brengt
zonder dat iemand aan het stuur zit. “Dat
zal wel nog heel lang duren”, denk je dan.
Niets in minder waar. In de Verenigde
Staten rijden vandaag al wagens rond
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zonder chauffeurs. WalMart wil tegen 2018
zelfrijdende trucks de baan op sturen.
Uber kocht recent een onderzoekslabo van
een Amerikaanse topuniversiteit waar 49
experts al 20 jaar onderzoek doen naar
autonome voertuigen. Apple wil tegen 2019
een zelfrijdende auto op de markt brengen.
De multinational had al 900 ingenieurs
in dienst en heeft er 1200 bijkomend
aangeworven “omdat het allemaal niet snel
genoeg ging”. Tesla deed recent een software-update waardoor bestaande auto’s
plots autonoom konden rijden. Het is dus
niet langer nodig om een zelfrijdende auto
op de markt te brengen. Een eenvoudige
software-update volstaat.

Smart revolution
“Technologie is het zesde zintuig aan het
worden van de klant. Maar vandaag staan
we op het randje van een stap die veel verder gaat en die wel eens heel disruptief zou
kunnen zijn voor de verzekeringsindustrie:
het moment dat context digitaal wordt, dat
producten en diensten slim worden, dat
een product tot leven komt”, aldus Van
Belleghem. Hij meent dat deze zogenaamde smart revolution zich zal afspelen in
zowat alle gebieden die voor verzekeringen
belangrijk zijn: bij de mensen thuis, wanneer ze op reis zijn, etc.
Neem nu een slimme verwarmingsketel
die je een sms stuurt een week voor hij

kapot gaat. “Hier verdwijnt het internet en
zal het even aanwezig zijn als de zuurstof
die we inademen.” Van Belleghem is ervan
overtuigd dat de impact van die evolutie
veel groter zal zijn dan we denken. “Vandaag zijn mensen digitaal aan het worden.
Dat weten we, dat voelen we. Maar de fase
die nadien komt, het moment waarop de
verzekerde producten slim worden, zal een
onwaarschijnlijke grote impact hebben op
de verzekeringssector.”

Zijn we ambitieus genoeg?
De vraag stelt zich wat verzekeraars
hiermee moeten doen. Hoe dienen ze in
te spelen op de klant van morgen? Van
Belleghem vraagt zich in dit kader af of ze
wel ambitieus genoeg zijn. “Of willen ze
gewoon een product meer verkopen?”
Bij bepaalde bedrijven is er helemaal geen
gebrek aan ambitie. En dat is nog zacht
uitgedrukt. SpaceX, het tweede bedrijf
van Elon Musk na Tesla, maakt vooral
producten voor NASA. Elon gelooft dat we
de planeet ooit om zeep zullen helpen en
ziet het als zijn ambitie om de mensheid
te redden. Concreet is SpaceX bezig met
de voorbereiding van een evacuatie van de
aarde naar Mars. Google heeft een miljard
geïnvesteerd in het bedrijf omdat er op
Mars ook internet zal nodig zijn en zij dit
willen bouwen. Google gaat bovendien de
technologie van Elon gebruiken om de we-

Steven Van Belleghem, professor Marketing Vlerick Business School

reld te voorzien van internetconnectie door
middel van heliumballonnen die vliegen op
een hoogte van 20.000 meter. Ook Marc
Zuckerberg stapt mee in het verhaal want
meer mensen die toegang hebben tot internet betekent meer Facebookgebruikers.
“Te gek voor woorden? Nee, want het is
klaar. De vraag rijst dus zonder meer of
wij ambitieus genoeg zijn. De Consument
van vandaag wil ambitieuze bedrijven. Ze
willen een nieuw type relatie met bedrijven.
Belangrijk hierbij is dat het hier niet gaat
over de technologie, maar over het gevolg
ervan: mensen verwachten meer dan vijf
jaar geleden en dit komt door deze nieuwe
bedrijven met ongekende ambities”, zei
Van Belleghem.
Wanneer je denkt dat dit geen impact
heeft op de verzekeringssector, dan denk
je volgens Van Belleghem beter twee keer
na. Volgens hem kunnen we niet anders
dan klantgerichter zijn. “De offline wereld
is voorbij, we gaan naar een wereld waarbij
mensen altijd met elkaar verbonden zijn.”

Fast, easy & fun
“De uitdaging voor elk bedrijf is iets maken
dat werkt”, aldus Van Belleghem. We zijn
het volgens hem niet gewoon om digitale
dingen te maken die eenvoudig zijn en
werken. Nieuwe spelers zijn dikwijls fast,
easy and fun. Hij doopt het de nieuwe
checklist voor bedrijven. “Wie vindt het
niet vervelend dat als je in een ondergrondse garage geparkeerd staat, je het
parkeerticket de hele tijd moet bijhouden
en zoeken op het moment dat je naar huis
wil gaan? Als je het ticket dan al terugvindt,
moet je het in een automaat stoppen om
te betalen. Wanneer je de uitgang van de
parking vervolgens nadert, moet je er nog
voor zorgen dat je dicht genoeg staat om
het ticketje in te voeren zodat je eindelijk
naar huis kan. Hoe ouderwets is dit? Parkings zouden hun klanten moeten kunnen
herkennen”, zei Van Belleghem. Facebook
is in de VS gestart met betalingen via haar
messenger app. Dit is de eenvoudigste en
leukste manier om te betalen, uitgevonden
door een niet-financiële speler en creëert
een verwachtingspatroon dat hoger is dan
vijf jaar geleden. “Daar ligt de echte uitdaging”, aldus Van Belleghem.
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Man vs. machine
Van Belleghem is ervan overtuigd dat de
rol van mensen niet zal verdwijnen onder
invloed van digitalisering, maar dat die
wel fundamenteel zal veranderen. Om de
extreme klantgerichtheid te behalen, acht
hij het niet voldoende om enkel en alleen
te investeren in digitaal. Het zal volgens
hem ook nodig zijn om na te denken over
het menselijke om zo geen opportuniteiten
links te laten liggen.
De meeste verzekeraars zijn volgens Van
Belleghem goede bedrijven omdat ze
altijd goed zijn geweest in het menselijke
aspect. Hij raadt hen aan om niet alles te
vervangen door digitaal, omdat ze zo de

strijd zouden verliezen van de echte digitale spelers. “Het komt erop aan goed te
zijn in beiden.” Waar moet je goed in zijn
om goed te zijn in digitaal? Volgens Van
Belleghem is dit goed zijn waarin computers vandaag niet goed zijn: emotie. De
kracht van de human touch. “Het digitale
en menselijke vechten niet met elkaar, ze
versterken elkaar.”
Hij doet dan ook een oproep om met z’n
allen te investeren in de emotionele kracht
van onze werknemers. “Je kan dit niet
kopen of programmeren, je moet dit doen.
En dit is veel moeilijker dan het digitale.
Het gaat over empathie, passie en creativiteit. Je herkent deze zaken in de mensen

waarmee je graag werkt en je merkt dat je
deze zaken mist bij de mensen waar je niet
graag mee werkt.” Hij nodigt bedrijven uit
om na te denken in welke mate zij elkaar
aanmoedigen in hun bedrijf om dit te doen
en in welke mate ze elkaar hierin tegenhouden.
Hoe schaarser menselijk contact wordt,
des te waardevoller het wordt. “Het gebeurt niet vaak meer dat we een bankkantoor binnenstappen. Maar als je een ongelofelijke service kan leveren als het dan
toch gebeurt, dan maak je een verschil”,
aldus Van Belleghem. De uitdaging is
dubbel: digitaal en menselijk. Beide sluiten
elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan.

E ÉN STRATEGIE ,
T WEE FONDSEN :

A PHILION Q ² - EQUITIES (ISIN BE0058285850)
A PHILION Q ² - BALANCE (ISIN BE6270159799)

De overdracht van een

verzekeringsportefeuille

Door de evolutie van de regelgeving op het vlak van de verzekeringsbemiddeling denken tal van
makelaars erover om hun portefeuille over te dragen. De kwesties die het vaakst aan bod komen
bij dergelijke overdracht zijn de bepaling van de prijs en de vraag of de portefeuille dan wel de
vennootschap die de portefeuille exploiteert moet worden overgedragen.
Dat zijn inderdaad belangrijke kwesties maar er zijn meer topics waaraan de partijen aandacht
moeten besteden.
WAT IS EEN
VERZEKERINGSPORTEFEUILLE?
Algemeen wordt aangenomen
dat de “portefeuille” een aan de
verzekeringsmakelaar toebehorend feitelijk
geheel is, bevattende de rechten op de
commissielonen, op het beheer, op de
informatie, op de samenwerking enz.
(zie o.m. H. COUSY, Les intermédiaires
commerciaux, Ed. Jeune Barreau; 1990 p.
236; M.FONTAINE, Droits des assurances,
2de ed., p. 377, nr. 769 en 770).
Bijgevolg moet de overdracht van de
bestanddelen die noodzakelijk zijn om de
overnemer in staat te stellen de eerder aan
de overdrager toekomende commissies
te verkrijgen optimaal bij overeenkomst
worden geregeld.
Wanneer de makelaar het recht
op de commissie verwerft, moet
elke verzekeringnemer in de regel
een Bericht van wijziging van
verzekeringstussenpersoon ondertekenen.
De overdracht van de portefeuille zal
daarentegen een globale overgang van
deze commissies teweegbrengen.
Wij zullen zien in welke mate de andere
betrokken partijen (verzekeringnemer
of verzekeraar) zich hiertegen kunnen
verzetten.

Momenteel is de vraag van de markt
zeer groot en is het niet ongebruikelijk
dat de prijs wordt bepaald op basis van
het totaalbedrag van het commissieloon,
vermenigvuldigd met 3 of zelfs meer.
Met het oog op een gezond beheer doet
de overnemer er nochtans goed aan om
een echte analyse van de portefeuille te
maken, de gemiddelde leeftijd van de
cliënteel te bekijken en na te gaan of de
portefeuille niet steunt op één of meerdere
grote cliënten, de bijzonderheden
van de cliënteel en de eigenheden ten
opzichte van de overdrager (opgelet voor
cliënten uit zijn familie, zijn sport- of
verenigingsleven, zijn naaste omgeving) te
onderzoeken.
Ook op de recente evolutie van de
portefeuille moet aandachtig worden
toegezien: is de portefeuille bedreigd?
(recentelijk vertrokken voormalige
bedienden, portefeuille onlangs uitgebreid
door een niet-geconsolideerde verwerving
enz.).
Ten slotte moet de rendabiliteit van
de portefeuille worden onderzocht.
Welke zijn de partnermaatschappijen
en is deze keuze adequaat voor de
overnemer? Hoeveel bedraagt het
schadelastpercentage? (verhouding
schadelast – premie) enz.

DE PRIJS
Ook al is het mogelijk om voor een
bepaalde tijdsduur de markttendensen
te bepalen, toch wordt gewoonlijk
aangenomen dat deze prijs zal
voortvloeien uit de wilsovereenkomst
tussen de verkoper en de koper.

Het kan nuttig zijn om volgende
documenten en inlichtingen te
verzamelen:
✓ de “company listings” die, in principe
per soort contract, de uiteenzetting
bevatten van de lopende polissen met

doorgaans het bedrag van de premie en
van de commissie, alsook de leeftijd van
de polis (aantal nog te lopen jaren);
✓ het aantal polissen en cliënten;
✓ de overeenstemming van de door de
verzekeringsmaatschappijen opgestelde
fiches “281.50” met de boekhouding;
✓ de statistiek van de nieuwe zaken per
jaar;
✓ de modaliteiten inzake de inning van de
premies (inning door de maatschappij of
inning door de makelaar);
✓ het aantal geopende schadedossiers
ten opzichte van het totaal aantal
polissen;
✓ het aantal gemandateerde polissen
(overgenomen door andere makelaars)
en overgenomen mandaten (polissen
overgenomen van andere makelaars);
✓ het percentage annuleringen ten
opzichte van het totaal aantal polissen;
✓ is de portefeuille geheel of ten dele aan
een verzekeringsmaatschappij in pand
gegeven?
Het ligt niet in onze bedoeling om een
volledige opsomming te geven, maar te
benadrukken dat de overdracht van een
portefeuille een heikele verrichting is die
al te vaak te gehaast wordt afgehandeld
en aanleiding kan geven tot een zware
ontgoocheling.

OVERDRACHT VAN DE
PORTEFEUILLE OF VAN DE
VENNOOTSCHAP
Nog afgezien van de fiscale aspecten
van de keuze, die wij hier niet zullen
behandelen, is dit een ingrijpende keuze.
Het grootste verschil is dat de overdracht
van een onderneming (in tegenstelling
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tot de overdracht van een portefeuille)
impliceert dat de overnemer alle rechten
en verplichtingen en dus ook het
(zichtbaar of verborgen) passief van de
vennootschap overneemt.
Over het algemeen zal de overdrager de
voorkeur geven aan de overdracht van de
onderneming en de overnemer aan de
verwerving van de handelszaak.
Bij overname van de vennootschap
vergt één punt onze bijzondere
aandacht. Bij de overdracht van
aandelen zijn het de aandelen zelf
die overgedragen worden, en niet de
fractie die zij vertegenwoordigen in
de vermogensbestanddelen van de
vennootschap die ze heeft uitgegeven.

strekken en waarbij zij de wil uitten om
af te wijken van het gemeen burgerlijk
aansprakelijkheidsrecht, kan het zijn dat de
overnemer er niet toe gehouden is om het
bestaan van eigen schade, onderscheiden
van de door de vennootschap geleden
schade, te bewijzen.

van de overname van activa;
✓ de redenen van de overgang;
✓ de economische, juridische en sociale
gevolgen van de overgang voor de
werknemers;
✓ de ten aanzien van de werknemers
overwogen maatregelen.

Het beding van “waardegarantie”,
waarbij de overnemer van de aandelen
die de waarborg inroept niet meer kan
krijgen dan de prijs van de overdracht,
moet onderscheiden worden van
de “passiefgarantie”, aangezien de
begunstigde daarvan wel een gunstiger
schikking kan bekomen dan de prijs van de
overdracht (Hof van beroep van Luik (14de
kamer), 17 januari 2012, JLMB 2013/29, p.
1488-1493).

Door het louter feit van de
overgang van de onderneming is
de arbeidsovereenkomst tussen de
werknemer en de overdrager (de
voormalige werkgever) van rechtswege en
onder dezelfde voorwaarden overgegaan
op de overnemer (de nieuwe werkgever),
zonder de afsluiting van een nieuwe
overeenkomst met de overnemer.

Er kan geen sprake van zijn om de
overdracht van aandelen gelijk te stellen
met de overdracht van een onderneming
of haar handelszaak (Hof van beroep
van Luik – arrest nr. F-19920401-11
(S.95.0009.F) van 1 april 1992 © Juridat,
6 oktober 2010, www.juridat.be; Dieux, X.,
“Chapitre 27 - Les garanties en matière de
cessions d’actions - Pour un retour au droit
commun!” in Droit, morale et marché,
Brussel, Bruylant, 2013, p. 747-763).

OVERDRACHT VAN DE
PORTEFEUILLE … ENIGE PASSIVA

De garantie voor verborgen gebreken
waartoe de overdrager gehouden is
bij de overdracht van aandelen heeft
enkel betrekking op de aandelen zelf
en, meer bepaald, op de rechten die zij
verlenen: enkel het verborgen gebrek dat
de uitoefening van het stemrecht op de
algemene vergaderingen, het recht op
de maatschappelijke winst en het recht
op de verdeling van het maatschappelijk
vermogen belet of beperkt, kan worden
gewaarborgd.

Deze aangelegenheid wordt geregeld door
de cao 32bis, de omzetting in het Belgisch
recht van Richtlijn 77/187/EEG, aangevuld
met bijzondere bepalingen betreffende de
rechten van de door de nieuwe werkgever
overgenomen werknemers bij overname
van het actief van een onderneming na
faillissement of gerechtelijk akkoord door
boedelafstand.

De vrijwaringsbepalingen moeten dus
het geldig bestaan van de activa van de
vennootschap, de eventuele aanwezigheid
van hangende geschillen, het bedrag
van de schuldenlast, de naleving van
de boekhoudkundige, fiscale, sociale
verplichtingen enz. dekken.
Door de werking van de contractuele
bepalingen die de partijen tot wet

Terwijl de overname van de vennootschap
inderdaad de globale overgang van
het actief en het passief tot gevolg
heeft, mag u nog niet denken dat bij de
loutere overname van de portefeuille de
verplichtingen van de overnemer beperkt
zijn tot de betaling van de prijs.

DE OVERGANG VAN HET
PERSONEEL

In het kader van wat ons hier bezighoudt,
betreft deze cao het behoud van de
rechten van de werknemers bij wijziging
van werkgever ingevolge de overgang van
ondernemingen krachtens overeenkomst.
In de ondernemingen waar noch
een ondernemingsraad, noch een
vakbondsafvaardiging bestaat, moeten
de werknemers die betrokken zijn bij een
overgang van onderneming vooraf in
kennis worden gesteld van:
✓ de datum of de voorgenomen datum

De overnemer moet de arbeids- en
loonvoorwaarden naleven die bij de
overdrager van toepassing waren en kan
ze, in principe, niet eenzijdig wijzigen.
De overnemer heeft de verplichting
om het voltallige personeel van de
overgedragen onderneming of gedeelte
van de onderneming over te nemen.
De vervreemder en verkrijger kunnen
niet overeenkomen dat bepaalde bij de
vervreemder tewerkgestelde werknemers
niet door de verkrijger zullen worden
overgenomen.
Om het behoud van de arbeidsrelatie
met de vervreemder zonder wijziging
te verzekeren, is het dus verboden om
werknemers te ontslaan met als enige
reden de overgang van de onderneming.
De overgedragen werknemers hebben
het recht om van de overnemer het
behoud van de individuele en collectieve
arbeidsvoorwaarden te eisen die
voortvloeien uit de op het tijdstip van de
overgang bij de vervreemder bestaande
arbeidsovereenkomsten.
Het is de nieuwe werkgever dus verboden
om bij de overgang van de onderneming
werknemers over te nemen tegen lagere
loonvoorwaarden dan bij de vervreemder
of hun overneming te laten afhangen van
een wijziging van de arbeidsvoorwaarden
of het sluiten van een nieuwe
proefperiode.

De werknemers worden overgenomen met
hun anciënniteit en de opzeggingstermijn
moet dus worden berekend op basis van
de volledige loopbaan van de werknemer,
zowel bij zijn oude werkgever als bij zijn
nieuwe. Dit is uiteraard een fundamenteel
gegeven bij de berekening van de kost van
de overname.
En ten slotte, en vooral, heeft de bij een
overgang van onderneming betrokken
werknemer twee schuldenaars (de
vervreemder en de verkrijger) met
betrekking tot de op het tijdstip van de
overgang bestaande schulden: wanneer
de vervreemder bijvoorbeeld niet het
minimumloon of de door de sectorale
collectieve overeenkomsten voorziene
premies heeft betaald, zullen de
overgedragen werknemers dit achterstallige
loon zowel van de vervreemder als van de
verkrijger kunnen eisen.
De verkrijger moet zich er dus van
vergewissen dat de vervreemder wel
degelijk zijn verplichtingen ten aanzien
van zijn personeel is nagekomen, zodat
hij niet zelf tot deze schulden zal worden
gehouden.

DE FISCALE EN SOCIALE
SCHULDEN
Oneerlijke ondernemers maakten wel
eens misbruik van de overgang van de
onderneming om onder hun fiscale of
sociale schulden uit te komen door, kort
vóór de aangifte van het faillissement,
de activa van de vennootschap tegen

een geringe prijs te vervreemden en de
vennootschap als een lege schelp achter
te laten.
Om in sommige sectoren de
georganiseerde fraude te bestrijden,
hadden de artikelen 6 en 8 tot 12 van het
koninklijk besluit van 12 december 1996
houdende maatregelen inzake strijd tegen
de fiscale fraude en met het oog op een
betere inning van de belasting (koninklijk
besluit houdende maatregelen inzake
strijd tegen de fiscale fraude en met het
oog op een betere inning van de belasting,
met toepassing van de artikelen 2, §1,
en 3, §1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli
1996 strekkende tot de realisatie van de
budgettaire voorwaarden tot deelname
van België aan de Europese Economische
en Monetaire Unie, Belgische Staatsblad
van 31 december 1996) tot doel een
volledig nieuw stelsel uit te bouwen dat
erin bestond de frauduleuze praktijk te
bestrijden waarbij het onvermogen werd
georganiseerd.
Het doel van deze bepalingen was
tweeledig: “enerzijds de natuurlijke of
rechtspersoon te beletten zijn handelszaak
over te dragen zonder zijn fiscale schulden
te betalen en, anderzijds, de door bepaalde
belastingschuldenaars georganiseerde
fraude te verhinderen die, eenmaal in het
nauw gedreven, de overdracht van hun
handelszaak bespoedigen, wanneer zij
van een ingestelde controle op de hoogte
zijn gebracht” (Parl.St., Kamer, 1997-1998,
1608/6, p. 3).

Het stelsel, dat door artikel 442bis WIB 92
werd ingesteld voor de fiscale schulden,
werd op dezelfde manier georganiseerd
voor de sociale schulden (artikel 113 van de
wet van 20 juli 2005 – artikel 16ter in het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967) en
voor de btw (artikel 93undedcies W.Btw).
De bepalingen van artikel 442bis WIB 92
zijn van toepassing op de overdracht in
eigendom of in vruchtgebruik, van een
geheel van goederen, samengesteld uit
onder meer elementen die het behoud
van de cliënteel mogelijk maken, die voor
de uitoefening van een vrij beroep, ambt
of post of een industrieel, handels- of
landbouwbedrijf worden aangewend,
evenals de vestiging van een vruchtgebruik
op dezelfde goederen (Wetgevend stuk nr.
3-1126/1).
Aldus worden beoogd, de overdracht
in eigendom of in vruchtgebruik tussen
levenden, onder bezwarende titel of
gratis, ongeacht de rechtsvorm (verkoop,
gift, inbreng in vennootschap), met
uitzondering van de verdeling en de
vestiging van een vruchtgebruik (Parl.St.,
Kamer, 1997-1998, 1608/6, p. 5).
Teneinde elke poging tot fraude te
voorkomen, zijn de overdrachten pas
tegenstelbaar aan de administratie der
directe belastingen na afloop van de
maand die volgt op die waarin een met
het origineel eensluidend afschrift van
de akte ter kennis is gebracht van de
ontvanger van de woonplaats of van de
maatschappelijke zetel van de overdrager
(Wetgevend stuk nr. 3-1126/1).
De kennisgeving is aldus het
aanvangspunt van de termijn. Bij gebrek
aan kennisgeving, kan de termijn niet
beginnen te lopen (Ci.RH.81/488.797 van
28 april 1999, p. 5).
Na verloop van de maand die volgt op
de kennisgeving, moet de ontvanger van
de directe belastingen de eigendom van
de activa overdragen aan de overnemer.
Daartegenover staat dat de ontvanger,
zolang de kennisgeving niet is geschied of
de genoemde termijn niet is verstreken,
kan verzoeken de door hem gepast
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geachte maatregelen te nemen ter
vrijwaring of ter uitvoering tegenover
de overgelaten goederen, teneinde de
rechten van de Schatkist te bewaren of
uit te oefenen (Parl.St., Kamer, 1997-1998,
1608/6, p. 5).
De meldingsplicht rust in de eerste plaats
bij de overnemer. Het is inderdaad die
laatste die er belang bij heeft dat de
procedure geëerbiedigd wordt (Parl.St.,
Kamer, 1997-1998, 1608/6, p. 5).
We wijzen erop dat artikel 442bis WIB
92 eveneens voorziet in de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de overnemer.
Meer in het bijzonder kan de overnemer
aansprakelijk worden gesteld voor de
belastingschulden die de overdrager
verschuldigd is na verloop van de termijn
van één maand volgend op die waarin
de akte van overdracht ter kennis werd
gebracht van de ontvanger van de directe
belastingen van de woonplaats of de
maatschappelijke zetel van de overdrager
(Wetgevend stuk nr. 3-1126/1).
Die hoofdelijke aansprakelijkheid mag
echter geen bedrag behelzen dat hoger ligt
dan het bedrag dat overeenstemt met de
nominale waarde van de aandelen die in
ruil voor de overdracht werden ontvangen
in het geval van inbreng in vennootschap,
of dan het bedrag dat overeenstemt
met de overnameprijs in de andere
gevallen. Bovendien blijft de hoofdelijke
aansprakelijkheid beperkt tot het deel van
die bedragen dat door de overnemer werd
betaald vóór afloop van de termijn van één
maand (ibidem).
Voorts is het mogelijk te ontsnappen aan
de nadelen en gevolgen die voortvloeien
uit de uitgestelde tegenstelbaarheid van
de overdrachtsakte en uit de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de overnemer.
Daartoe is het wel noodzakelijk dat de
ontvanger van de directe belastingen
tijdens de dertig dagen die aan de
kennisgeving van de akte voorafgaan een
certificaat opmaakt (ibidem).
Een en ander vereist dat tot op de dag van
de aanvraag geen aanslag ten laste van de
overdrager werd gevestigd die een zekere

en vaststaande schuld vormt (ibidem).
Op het vlak van de sociale bijdragen
gelden dezelfde mechanismen.
Overeenkomstig artikel 113 van de wet
van 20 juli 2005 (artikel 16ter in het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967) is
de overdracht van een portefeuille slechts
tegenstelbaar aan de Kas na verloop van
de maand die volgt op die waarin een
eensluidend verklaard afschrift of een door
alle contractspartijen voor volledig, echt
en waar verklaard afschrift van de akte
van overdracht of vestiging ter kennis is
gebracht van de Kas.
De overnemer is hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van iedere
schuldvordering verschuldigd door
de overdrager na verloop van de hier
hoger vermelde termijn, tot beloop van
het bedrag dat reeds door hem gestort
is of verstrekt, of van een bedrag dat
overeenstemt met de nominale waarde
van de aandelen die in ruil voor de
overdracht zijn toegekend vóór de afloop
van de voornoemde termijn.

DE PROBLEMATIEK VAN DE
CONCURRENTIE
Een ander punt waaraan de
overnemer niet mag voorbijgaan
zijn de concurrentieplannen of het
concurrentievermogen van de overdrager
en zijn zelfstandige medewerkers of
werknemers.
De overnemer moet er bij de opstelling
van de overeenkomst voor zorgen dat er
bepalingen ingelast worden om zich te
wapenen tegen dergelijke oneerlijke of zelfs
bedrieglijke praktijken. Op grond van onze
ervaring veroorloven wij ons echter op de
kwetsbaarheid van deze bescherming te
wijzen.
Weliswaar werd gevonnist dat het
concurrentieverbod waartoe de
overdrager van een handelszaak
gehouden is, deel uitmaakt van elke
overeenkomst inzake de overdracht
van een handelszaak. Het verbod geldt
zelfs indien de overeenkomst geen
non-concurrentiebeding bevat - de

zaakvoerder van de overdragende
vennootschap mag zich niet opnieuw
vestigen en zaakvoerder worden van
een vennootschap die een gelijkaardige
bedrijvigheid uitoefent. Bij gebrek aan
een non-concurrentiebeding, moet het
concurrentieverbod beoordeeld worden
in functie van de voor de overnemer
benodigde tijd om de bestaande cliënteel
aan zich te binden (Rb. Luik (7de kamer),
6 oktober 1994, JLMB 1995, p. 929).
Zo ook kan het beginsel van de vrijheid
van handel en ondernemen, neergelegd
in het Decreet d’Allarde, onder bepaalde
voorwaarden worden beperkt door een
contractueel non-concurrentiebeding.
Om geldig te zijn moet het nonconcurrentiebeding beperkt zijn in
tijd, ruimte en aard van de uitgesloten
bedrijvigheid. Een beding dat niet aan
deze voorwaarde voldoet, is aangetast
door absolute nietigheid en de rechter is
niet bevoegd om het in te perken (Kooph.
Hasselt (8de kamer), 02/396, 5 mei 2004,
Limb. Rechtsl. 2007/2, p. 144-148, noot
Van Gompel, H., p. 147 en 148).
Het belang van de inlassing van een nonconcurrentiebeding weegt nog zwaarder
door wanneer de aandelen, en niet de
handelszaak, worden overgedragen.
Sommige rechtbanken oordelen immers
dat de vervreemder van de aandelen er
niet kan toe worden verplicht de verkrijger
te vrijwaren tegen uitwinning, aangezien
het voorwerp van een overeenkomst tot
overdracht van aandelen de aandelen
zelf zijn en niet de overname van de
handelsuitbating.
Niettemin wordt eveneens aanvaard
dat de partijen bij de overdracht
(van de aandelen of de portefeuille)
een non-concurrentiebeding in hun
overeenkomst kunnen opnemen. Dit
non-concurrentiebeding mag evenwel
niet strijdig zijn met het beginsel van de
vrijheid van handel en ondernemen en het
Belgisch of Europees mededingingsrecht.
(Gent (12de kamer), 25 mei 2005, DAOR
2005, p. 335).
De vrijheid van handel en ondernemen
kan door een non-concurrentiebeding

tot invoering van nettingovereenkomsten in de zin van de wet van 15
december 2004 kan leiden tot een onderscheiden analyse.
Wij hebben steeds het standpunt voorgestaan dat de verzekeraar
niet gerechtigd is om deze bedragen van de overdrager terug te
vorderen.
Ondanks een arrest van het Hof van Cassatie van 26 juni 2003 dat
besliste dat er na de overdracht geen compensatie meer mogelijk
was, weigerde een later cassatiearrest van 18 oktober 2013 een arrest
van 19 juni 2012 van het Hof van beroep van Brussel te verbreken. In
dat laatste arrest werd immers beslist dat een beding tot opschorting van de afgifte van de portefeuille zo lang de productierekening
niet was aangezuiverd, uitwerking moest krijgen.
worden ingeperkt, voor zover dit beding degene die zich tot nietmededinging verplicht niet de mogelijkheid ontneemt om aan
zijn dagelijkse behoeften te voldoen en het ingegeven is door een
rechtmatig belang van de overnemer. De mededinging door degene
die zich tot niet-mededinging verplicht, moet voor de begunstigde
van het beding een echte bedreiging vormen (ibidem).
Het non-concurrentiebeding moet dus aan drie criteria voldoen:
1. het moet beperkt zijn tot activiteiten die rechtstreeks verband
houden met de voorheen uitgeoefende activiteiten;
2. het moet beperkt zijn in de tijd;
3. het moet beperkt zijn in de ruimte (ibidem).
Het non-concurrentiebeding is geldig indien het ertoe strekt de
overnemer in staat te stellen om de cliënteel die hij overneemt te
verwerven en te behouden. Bij de beoordeling van de duur van
het non-concurrentiebeding dient rekening te worden gehouden
met de concrete gegevens van de zaak, zoals de aard van de
bedrijvigheid, de betrokken markt, het belang van de persoon van
de overdrager voor de uitoefening van de activiteit (ibidem).
Gelet op de toetsingsbevoegdheid van de rechtbanken is het
alleszins nuttig in de overeenkomst te bepalen dat de partijen de
non-concurrentieverbintenis als redelijk beschouwen en dat, in
geval deze verbintenis als overmatig zou worden beoordeeld, de
draagwijdte ervan (inzonderheid met betrekking tot de duur en
de geografische ruimte ervan) automatisch zal worden ingeperkt
tot een draagwijdte (inclusief met betrekking tot de duur en de
ruimte) die als redelijk wordt beschouwd en van dien aard is de
doelmatigheid ervan te verzekeren.

DE AANWEZIGHEID VAN EEN DEBETSALDO JEGENS
DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Het sectorakkoord voor de verzekeringen waarover de onderhandelingen aan de gang zijn en de recente ontwikkelingen op het vlak van
de bemiddelingsovereenkomst in het kader van Twin Peaks II zullen,
onzes inziens, de evolutie van deze problematiek nog versnellen,
aangezien de relatie verzekeringsbemiddelaar – verzekeringnemer
steeds hechter wordt.
Zoals het er nu voorstaat, doet de verkrijger er alleszins goed aan
om de volledige betaling van de overnameprijs afhankelijk te stellen
van de voorwaarde dat de overdrager een attest, uitgaande van de
verzekeringsmaatschappijen, voorlegt waarin bevestigd wordt dat er
geen debetsaldo meer bestaat en, mocht er toch nog een debetsaldo
bestaan, de betaling ervan in handen van de overnemer te voorzien.

CONCLUSIES
De overdracht van een verzekeringsportefeuille, ongeacht onder
welke vorm, vergt een zorgvuldig onderzoek dat het mogelijk maakt
om de inhoud en de waarde van de portefeuille correct te bepalen.
Wegens de sociale, fiscale en concurrentieaspecten ervan, moet de
overeenkomst nauwkeurig worden opgesteld.
Tal van andere bijzonderheden, die nochtans evenzeer een harmonieuze overgang kunnen hypothekeren, werden in deze studie niet
behandeld: gebruik van de handelsnaam (eventueel) waaronder
de portefeuille werd uitgebaat, overdracht van de licenties met
betrekking tot het managementprogramma, de problematiek van de
handelshuur, web hosting, gedeeltelijke overdracht van de activiteit
(verzekeringsactiviteit maar niet de bankactiviteit), modaliteiten
inzake de samenwerking tijdens de overgangsperiode na de overdracht, prijsherzieningsbeding enz.

Het probleem vindt zijn oorsprong in het eventuele bestaan van
een schuld van de overdrager aan de verzekeraar. Die schuld kan
vaststaand (aanwezigheid van een debetsaldo) of haalbaar (terugvordering van een voorschot op commissieloon of te veel betaalde
commissielonen) zijn.

Om een win-win-overeenkomst te onderhandelen, mag geen enkel
gegeven over het hoofd worden gezien of uit de weg gegaan.

Dit probleem is dermate zwaarwichtig op zich dat het aangewezen
is er een volledig artikel aan te wijden, voor zover de mogelijkheid

«Bron: Verzekeringsnieuws, een uitgave van Wolters Kluwer,
www.wolterskluwer.be»

Denis Gouzée
Advocaat
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PC 341

Wat verandert er voor u?

Na meer dan drie jaar besprekingen met de overheid en de vakbonden zag het paritair comité 341
in de loop van 2015 het levenslicht. Dit nieuwe PC heet voluit Paritair Comité voor de bemiddeling
in bank- en beleggingsdiensten en is bevoegd voor de bij de FSMA ingeschreven werkgevers en
werknemers die de activiteit uitoefenen van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. Tot dan
toe vielen deze activiteiten in principe onder het paritair comité 218 (nu PC 200). Wij zetten de
belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje en geven een overzicht van de meest gestelde vragen.
ARBEIDSTIJD
✓ Een werkweek moet tegen 1 januari 2017 37u30 bevatten in plaats
van 38 uren.
✓ Een werkweek van 5 dagen wordt er een van 5,5 dagen.
Zaterdagwerk werd toegevoegd.
✓ In de week kan u uw personeel twee dagen tewerkstellen tot
19u00. Later mag ook, maar dan zijn dit overuren.
✓ De 20 verlofdagen kunnen nu ook in uren in plaats van dagen
worden toegekend.
✓ Per 5 jaar anciënniteit moet er 1 verlofdag worden toegekend (met
een maximum van 4 dagen).
✓ Indien opgenomen in het arbeidsreglement kan de kleine
flexibiliteit worden toegepast.

Deze categorieën hebben een duidelijke, ruime omschrijving waarin
u uw werknemers eenvoudiger kunt onderbrengen. Twijfelt u welke
categorie van toepassing is? Dan kunt u gebruik maken van een
functiematrix die gebaseerd is op vijf waarderingscriteria: kennis,
autonomie, communicatie, verantwoordelijkheid en leidinggeven.
Wanneer er een discussie ontstaat met een werknemer over welke
functieclassificatie op hem van toepassing is, kunt u hiervoor
terecht bij een beroepscommissie. Deze bestaat uit leden van de
werkgevers- en werknemersorganisaties. De commissie zal dan een
oordeel vellen, dat als definitief moet worden beschouwd.

TIP

FUNCTIECLASSIFICATIES
Er zijn zeven functieclassificaties:
✓ Onderhoudsmedewerker
✓ Administratief medewerker
✓ Front office medewerker
✓ Commercieel medewerker
✓ Product specialist
✓ Vestigingsmanager (cat. 7 vanaf meer dan 2 medewerkers)



 Breng uw personeel zelf in deze categoriën onder en laat dit
niet over aan de sociale secretariaten. Zij weten immers niet
welk werk uw personeelsleden precies uitvoeren.

BANK HOLIDAY
De banksluitingsdagen werden overgenomen van het PC 310 van
de banken.

WAAROM EEN NIEUW PC?

Albert Verlinden, voorzitter van BZB: “Met de oprichting
van het PC 341 werd nipt de overgang naar het PC 310 van
de banken vermeden. Ook draagt u nu niet meer bij aan
een fonds voor bestaanszekerheid waarin er niets voor
u werd gedaan. Dit zal nu veranderen. BZB heeft samen
met Fedafin de verantwoordelijkheid opgenomen om als
werkgeversorganisatie mee te onderhandelen en bij te
sturen waar mogelijk. Heel wat zaken die we vandaag in de
praktijk zien, zijn immers het resultaat van de spelregels
van het PC 218. Daarbij gaat het om zaken als avonduren,
overuren, zaterdagwerk etc. ”

WAT BETEKENT PC 341 VOOR DE
TUSSENPERSOON?
Albert Verlinden, voorzitter van BZB: “De oprichting van
het PC 341 is een uniek gegeven, want voor het eerst
in de geschiedenis hebben de zelfstandige financiële
tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten een eigen
paritair comité waarin kan worden onderhandeld over
de cao’s die van toepassing zijn op hun medewerkers.
Het is een mooie erkenning en de bevestiging dat we
als werkgevers ook belangrijke rol spelen in de Belgische
economie.”



OVERLEG MET DE SECTOR
De cao’s zijn tot stand gekomen na veelvuldig overleg.
BZB heeft een sociaal overlegcomité van zelfstandige
tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten opgezet
en een samenwerking met UNIZO afgesloten om de cao’s
te bespreken.

LANDINGSBAAN 55+
Landingsbaan 55+ staat beter gekend als tijdskrediet. Er werd
gekozen om de cao zoals beschreven in het PC 200 over te
nemen, ondanks de beslissing van de regering om dit niet meer
toe te passen in de paritaire comités waarin het nog niet van
toepassing was. Wij zijn namelijk van oordeel dat het al dan niet
toekennen van tijdskrediet een bespreking is die moet kunnen
plaatsvinden in de onderneming, waarbij de werkgever zelf de
keuze heeft om dit al dan niet toe te staan.

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID
SWT 60
Cao SWT 60 staat beter gekend als het brugpensioen. Net als
bij de cao landingsbaan 55+ werd er gekozen om de cao zoals
beschreven in het PC200 over te nemen, waarbij de werkgever zelf
de keuze heeft om brugpensioen al dan niet toe te staan.

BAREMALONEN
De vakbonden hebben erop aangedrongen om de baremalonen
te baseren op die van het PC 310 van de banken, wat een enorme
verhoging van de loonkost met zich zou meebrengen. Dit hebben
we kunnen vermijden door een formule toe te voegen. Om de
baremalonen te bepalen, is het belangrijk dat u de gepubliceerde
cijfers aan de volgende formule onderwerpt:
(Barema x 12)/13 = effectief baremaloon PC341

Naast de cao's en andere bepalingen werd ook een Fonds voor
bestaanszekerheid opgericht. Het fonds draagt de naam SOFUBA,
voluit Social Fund Banking Agents. Dit fonds wordt beheerd door
de vakbonden en werkgeversorganisaties en heeft als doel taken
van sociaal nut uit te voeren ten voordele van uw personeel.
Voor Sofuba betekent dit in een eerste fase de organisatie van
gratis opleidingen of opleidingen aan een sterk verlaagd tarief
voor uw medewerkers. Kan u als werkgever ook aan een van deze
opleiding deelnemen? Ja, indien een van uw medewerkers al voor
deze opleiding is ingeschreven.
De opleidingen zullen specifiek op maat van onze sector
worden georganiseerd in samenwerking met verschillende
opleidingspartners zoals Febelfin, Kluwer, etc.
In een latere fase zullen mogelijke tussenkomsten worden
voorzien zoals bijvoorbeeld voor outplacement, tijdskrediet, etc.

Dit betekent dat het baremaloon 1/13e lager ligt dan bij het PC 310,
waardoor een aanzienlijke verhoging van de baremalonen werd
vermeden.

ERVARINGSJAREN
Wat de ervaringsjaren van het huidige personeel betreft (in
dienst voor 7 juli 2015) werd er afgesproken om de ervaringsjaren
te behouden die reeds van toepassing waren. Voor nieuwe
aanwervingen gelden er nieuwe regels, die deels Europees
gestuurd worden.
✓ Beroepservaring binnen de sector komt steeds in aanmerking;
✓ Beroepservering in een relevante sector komt in aanmerking
met een maximum van 20 jaar;
✓ Alle andere ervaring aanverwant met de sector komt in
aanmerking met een maximum 5 jaar (studies, stages, …)
 Bovenstaand overzicht geeft een opsomming van de
belangrijkste wijzigingen. De cao’s zijn integraal terug te
vinden op www.bzb.be.



WELKE VOORDELEN GENIET U ALS
BZB-LID?
Modeldocumenten en voordelige beheerskosten bij
Attentia
Samen met Attentia werd een arbeidsreglement uitgewerkt
op basis van het nieuwe PC 341 en de specifieke behoeften
binnen onze sector. Dit arbeidsreglement, alsook andere
documenten zijn exclusief beschikbaar voor leden van
BZB.
Daarnaast heeft BZB ook een groepsdeal kunnen maken
om zo de beheersvergoedingen die u elke maand betaalt
voor iedere medewerker te beperkten tot 13€ per maand
per medewerker. Zo bespaart u al vlug € 25 per maand per
medewerker.
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FAQ PC 341
ALGEMEEN
Hoe weet ik of mijn personeel valt onder het PC 341?
Om te bepalen of uw persoon onder PC 341 valt, kijkt u naar uw hoofdberoep die gekoppeld is aan uw nacebelcode. Die vindt
u terug in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Op basis van die gegevens zal het RSZ de sociale secretariaat de opdracht
geven om uw personeel al dan niet over te dragen naar het PC 341.
Wat als de vakbonden een andere interpretatie geven aan een cao dan de werkgeversorganisaties?
Indien dit het geval is, zal de cao opnieuw worden besproken om tot een consensus te komen.

ARBEIDSTIJD
We gaan van een 38-urige week naar een week van 37u30. Hoe dient dit concreet te gebeuren?
U hebt de mogelijkheid om de overgang in twee fasen te doen, waarbij u in 2016 naar een week van 37u45min kan gaan en in
2017 naar een naar een week van 37u30. U kunt ook beslissen om al in 2016 over te stappen naar een week van 37u30.
Houdt de inkorting van de werkweek loonbehoud in?
Ja.
Wat als mijn personeel 38 uren wilt blijven werken in de week? Zijn er dan andere mogelijkheden om de een half uur per
week te compenseren?
Indien kleine flexibiliteit in uw arbeidsreglement is opgenomen, is het perfect mogelijk om deze in onderling overleg te regelen.
Dit kan bijvoorbeeld door de uren op te sparen in ruil voor een volledige dag verlof.

FUNCTIECLASSIFICATIE
Kan ik mijn onderhoudsmedewerker in een ander PC inschrijven dan de rest van mijn personeel?
Nee.
Wij zijn een kantoor dat gespecialiseerd is in professionele klanten. Wil dit zeggen dat al mijn personeelsleden binnen de
functiecategorie van productspecialisten vallen?
Nee, hiervoor moet u kijken naar welke activiteiten uw core business zijn. Een werknemer die bijvoorbeeld bedrijfskredieten
adviseert, kan in de ene onderneming een productspecialist zijn, maar is in de andere onderneming misschien een
commercieel medewerker.

LOONBAREMA’S
Als ik de formule toepas, (baremaloon x 12)/13), dan bekom ik het bruto baremaloon dat op maandbasis moet worden
gegeven. Wordt er dan nog een 13de maand toegekend?
Dat hangt ervan af. In principe wel. Maar wanneer in de overeenkomst op ondernemingsniveau die de lonen en andere
arbeidsvoorwaarden van de werknemers regelt de toegekende voordelen samengenomen ten minste gelijk zijn aan de
eindejaarspremie, dan is het niet verplicht om nog een 13de maand toe te kennen. De premie moet ook niet worden toegekend
als in de loop van het jaar een evenwaardig voordeel wordt toegekend, hetzij in de vorm van een conventionele premie, hetzij
als een gift.

ERVARINGSJAREN
Mijn medewerker werkt al vijf jaar bij ons op kantoor, maar daarvoor heeft hij zeven jaar in een ander kantoor gewerkt.
Moet ik nu een loon betalen op basis van twaalf of vijf ervaringsjaren?
Uw medewerker behoudt de vijf ervaringsjaren. Let wel, voor aanwervingen sinds 7 juli 2015
moet u ook rekening houden met haar vorige ervaringsjaren, en zal dit dus 12 jaar zijn.

Nieuwe

BZB-ledenvoordelen

MONEYVIEW ADVISA
MoneyView verzamelt sinds 1993 informatie over financiële
producten en maakt deze transparant en onderling vergelijkbaar.
Dankzij ons nieuwe ledenvoordeel MoneyView Advisa online
hebt u als BZB-lid de mogelijkheid om objectief en onderbouwd
productadvies te geven over levensverzekeringen.

Uw voordelen?
✓ 10 % korting op de standaard abonnementsprijzen;
✓ bij intekening voor 15 januari 2015: 30 % korting op het eerste
abonnementsjaar;
✓ nooit meer zoeken naar informatie over meer dan 300
levensverzekeringen;
✓ uniforme, onafhankelijk en objectieve productinformatie voor uw
klanten;
✓ voorzien van uw eigen logo en bedrijfsgegevens;
✓ benadruk uw onafhankelijke en objectieve rol.

Hoe werkt het?
U biedt uw klant een gepersonaliseerd marktonderzoek waarbij
MoneyView Advisa Online samen met u de best passende
levensverzekering zoekt: MoneyView Advisa bevat de gegevens van
meer dan 300 levensverzekeringen die u matcht op basis van de
criteria die voor uw klant belangrijk zijn.

Uw voordelen?
✓ 10 % korting op de standaard abonnementsprijzen;
✓ bij intekening voor 15 januari 2015: 30 % korting op het eerste
abonnementsjaar;
✓ u verricht klantspecifiek marktonderzoek;
✓ u analyseert welk product het beste bij uw klant past;
✓ u onderbouwt productadviezen;
✓ u levert aantoonbaar toegevoegde waarde;
✓ u bewijst de waarde van objectief advies.

LARCIER
Larcier is een van de oudste en meest befaamde juridische
uitgeverijen in België. Als BZB-lid geniet u voortaan op een reeks
boeken, tijdschriften en nieuwsbrieven over beleggingen, verzekeringen, vermogensbeheer, belastingen en accounting.

Uw voordeel?
✓ 10 % op selectie van boeken, tijdschriften en nieuwsbrieven.

MONEYVIEW PRODUCTKAARTEN
Dankzij ons nieuwe ledenvoordeel MoneyView ProductKaarten
heeft u als BZB-lid altijd actuele informatie over meer dan 300
levensverzekeringen.

Wat is het?
Met de MoneyView ProductKaarten heeft de verzekeringsmakelaar
altijd informatie binnen handbereik van verschillende soorten
Belgische levensverzekeringen.
De MoneyView ProductKaarten bestaan uit de volgende twee
onderdelen:
✓ Factsheets
De factsheets zijn pdf-bestanden die u - voorzien van uw eigen
bedrijfslogo - kunt downloaden, printen en desgewenst meegeven
aan uw klant. De factsheets bevatten per aanbieder en product
informatie over kosten, voorwaarden en kenmerken verdeeld over 2
A4'tjes.
✓ Overzichten
De overzichten zijn webpagina's waar u alle producten binnen
een productsoort onder elkaar ziet staan. De overzichten bevatten
informatie over de rendementen, rentevoeten en opbrengsten
van producten. De overzichten kunt u op verschillende manieren
sorteren zodat u de producten onderling kunt vergelijken.

ATTENTIA
Attentia is een Belgische HR-dienstengroep die bedrijven, zelfstandigen en starters professioneel ondersteunt in hun ontwikkeling
en een brede waaier aan van HR-producten en diensten aanbiedt,
met focus op Reward (van personeelsbeheer tot strategisch
loonbeleid) en Care (van preventie & bescherming tot corporate
vitality).
Samen met Attentia heeft BZB een arbeidsreglement uitgewerkt
op basis van het nieuwe PC 341 en de specifieke behoeften binnen
onze sector. Dit arbeidsreglement, alsook andere documenten zijn
exclusief beschikbaar voor leden van BZB.
Daarnaast heeft BZB ook een groepsdeal kunnen maken om zo
de beheersvergoedingen die u elke maand betaalt voor iedere
medewerker te beperkten tot 13€ per maand per medewerker. Zo
bespaart u al vlug € 25 per maand per medewerker.

 Meer info? Contacteer ons via info@bzb.be of
055 30 59 89.

ASSUR-MIFID
LOBBYWERK
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Circulaire Twin Peaks II

aangepast

De FSMA heeft op haar website een aanpassing gepubliceerd van de circulaire inzake Twin Peaks II.
In deze nieuwe versie werd punt 9 over de bewaring van gegevens en cliëntendossier vervolledigd.

Als verzekeringstussenpersoon moet u heel wat gegevens
bewaren om te kunnen aantonen dat u de AssurMiFIDgedragsregels naleeft. Aan de hand van deze gegevens zal
de FSMA onder andere nagaan of u dit naar behoren doet.
De soorten gegevens die u dient te bewaren, kunnen in de
volgende categorieën worden onderverdeeld:
✓ gegevens over de organisatie en de controle van de
dienstverlener;
✓ door de dienstverlener gebruikte reclamegegevens;
✓ gegevens over de identiteit van de cliënten van de
dienstverlener;
✓ gegevens over de verstrekking, door de dienstverlener,
van een verzekeringsbemiddelingsdienst aan zijn cliënt;
✓ gegevens die deel uitmaken van het cliëntendossier van
de dienstverlener.

BEWAARTERMIJNEN
De gegevens moeten minstens vijf jaar worden bewaard. Die termijn stemt overeen met geldende termijn voor beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die beleggingsdiensten verstrekken. De datum vanaf wanneer die minimumtermijn begint te lopen, hangt af
van het betrokken soort gegevens.

BEWAARWIJZE
De gegevens kunnen op een of meer dragers worden bewaard en op een of meer plaatsen worden ondergebracht. Een drager is een
concreet, materieel element dat het mogelijk maakt gegevens te bewaren en opnieuw weer te geven. Het kan daarbij gaan om papier, een
harde schijf of een cloud.
Bewaring veronderstelt onder andere dat het in beginsel niet mogelijk mag zijn om belangrijke gegevens voor de naleving van de
AssurMiFID-verplichtingen a posteriori te transformeren, te wijzigen of te bewerken. Zo mag het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om de
ingezamelde informatie over de verlangens en behoeften van de cliënt en over zijn kennis en ervaring a posteriori te wijzigen om een
uitgevoerde transactie met de ingezamelde informatie te doen stroken.
Als de bewaarde gegevens worden gecorrigeerd of gewijzigd, zou de dienstverlener de aangebrachte correcties of wijzigingen moeten
kunnen reconstrueren en de voorgeschiedenis van de informatie – de opeenvolgende versies daarvan – moeten kunnen voorleggen.

 Download de aangepaste circulaire op www.fsma.be.

Uitstel nieuwe btw-regeling
voor bestuurders-rechtspersonen tot 1 april 2016

In een bericht van 23 november 2015 laat
de Btw-administratie op haar website
weten dat zij de toepassing van de gewone
btw-regels op rechtspersonen die optreden
als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
(hierna bestuurders-rechtspersonen)
uitstelt tot 1 april 2016.
Hoewel bestuurders-rechtspersonen in
principe btw-belastingplichtig zijn – zij
kunnen volgens de Btw-administratie
bezwaarlijk als niet-zelfstandig worden
beschouwd –, vereiste de administratie tot
voor kort om praktische redenen hun btwidentificatie niet. Daardoor dienden zij hun
handelingen niet aan btw te onderwerpen.
Zij konden wel vrijwillig kiezen voor de
toepassing van de gewone btw-regels. Door
de voorziene opheffing van het keuzestelsel
dienen alle bestuurders-rechtspersonen
zich voor btw-doeleinden te identificeren en
de door hen ontvangen vergoedingen voor
al hun handelingen die zij als bestuurder
verrichten te onderworpen aan de btw (zie
tevens Momentum 1/2015, p. 14-15).
Eind 2014 werd het keuzestelsel voor de
btw voor bestuurders-rechtspersonen
immers opgeheven en dit na een advies van
de Europese Commissie (btw-beslissing nr.
E.T. 125.180 van 20 november 2014). Door
de opheffing van het keuzestelsel worden
de gewone btw-regels van toepassing op
dergelijke bestuurders-rechtspersonen.
Concreet betekent dit dat hun prestatie als
bestuurder wordt beschouwd als een aan
de btw onderworpen dienst.
Oorspronkelijk werd voorzien dat de nieuwe
regeling in werking zou treden op 1 januari
2015. De Btw-administratie realiseerde
zich evenwel, en BZB heeft hier een zeer
actieve rol in gespeeld, dat een dergelijke
inwerkingtreding binnen verschillende
sectoren aanleiding zou geven tot heel wat
problemen, zowel met betrekking tot de
praktische registratie voor btw-doeleinden
als met betrekking tot de interpretatie
en uitvoering van de nieuwe regels. De
Btw-administratie kwam dan ook tot de
conclusie dat het niet mogelijk zou zijn
voor de betrokkenen om zich tijdig in regel
te stellen en zich te organiseren met het
oog op de nakoming van de op hen van
toepassing wordende btw-verplichting.
De Btw-administratie nam zich tevens

voor “een omstandige administratieve
verduidelijking voor de betrokken sectoren”
te publiceren. Er werd dan ook besloten
om de inwerkingtreding uit te stellen tot
1 januari 2016 (btw-beslissing nr. E.T.
125.180/2 van 12 december 2014).
Intussen werd een dergelijke circulaire
nog niet gepubliceerd en werd opnieuw
beslist om de inwerkingtreding uit te stellen
tot 1 april 2016. De Btw-administratie
wil op deze manier rekening houden
met “de talrijke vragen die zij omtrent
deze problematiek ontving, alsook de
betrokkenen voldoende tijd gunnen om de
beoogde wijzigingen correct toe te passen”.
De Btw-administratie kondigt vervolgens
aan dat een dergelijke circulaire “binnenkort
op Fisconet gepubliceerd zal worden”.
Voor bestuurders-natuurlijke personen
wijzigt er in principe niets: ze worden
beschouwd als “niet btw-belastingplichtig”
omdat de Btw-administratie van mening is
dat ze worden geacht niet zelfstandig op te
treden in hun relatie tot de vennootschap
en dus geen “ondernemer” zijn in de zin
van de btw-wetgeving. Ondergetekende
auteurs hebben grote twijfels over het
gerechtvaardigd karakter naar Europees
recht van dit onderscheid dat de Btwadministratie maakt tussen natuurlijke
personen en rechtspersonen met het oog
op de onderwerping (of niet) van hun
mandaat aan de btw. In elk geval kan de
oude regeling onverkort verder worden
toegepast tot wanneer de nieuwe regeling
in werking treedt. Zodra de nieuwe regeling
dan in werking treedt, zal moeten worden
nagegaan vanaf wanneer juist btw moet
worden toegepast. Daarbij zal men moeten
rekening houden met de regels omtrent
de opeisbaarheid van de btw. Deze regels
stellen – met ingang van 1 januari 2016 –
dat de btw opeisbaar is wanneer een factuur
wordt uitgereikt. Indien een factuur ná 31
maart 2016 wordt uitgereikt, zullen dus
de nieuwe regels hierop van toepassing
zijn. In elk geval is het zeer wenselijk dat
de Btw-administratie op dit vlak de nodige
verduidelijkingen verschaft in haar te
publiceren circulaire.
Wij wensen ook nog op te merken dat,
zodra de bestuurders-rechtspersonen
onder de normale Btw-regels vallen, zij ook

in aanmerking komen voor de toepassing
van bepaalde btw-vrijstellingen. Zo kunnen
kleine ondernemingen bijvoorbeeld
toepassing maken van de kleine
ondernemingsregel waarbij zij geen btw
moeten aanrekenen aan hun afnemers en
waarbij zij worden vrijgesteld van de meeste
btw-verplichtingen. Tegelijk echter kunnen
zij de btw op hun kosten en investeringen
niet in aftrek brengen.
Ook andere vrijstellingen die in artikel
44 BTW Wetboek voorkomen kunnen
toegepast worden. Hierbij denken we
uiteraard aan heel wat financiële diensten
en verzekeringsdiensten die worden
vermeld in art. 44 Btw-Wetboek.
In tussentijd blijft het echter wachten
op de aangekondigde circulaire van de
administratie, waarvan wij hopen dat zij
een antwoord biedt op de talrijke vragen
die in de praktijk momenteel rijzen. Hoe
sneller deze publicatie er komt, hoe beter.
Wie immers alsnog bepaalde maatregelen
wil nemen – we denken bijvoorbeeld
aan de oprichting van een btw-eenheid
(zie Momentum 3/2015, p. 17-19) – kan
zich maar beter snel vergewissen van de
opportuniteiten/nadelen op dit vlak. De
nieuwe inwerkingsdatum van 1 april 2016
is naar alle waarschijnlijkheid immers geen
aprilgrap…
Geert De Neef
Advocaat-vennoot Lydian

Anja Van de Velde
Advocaat Lydian

 WAT DOET BZB VOOR U?
BZB heeft hele jaar door
actief gelobbyd, waardoor
er nu alternatieven mogelijk
zijn. Eerder zorgde BZB er al
voor dat de inwerkingtreding
van de btw-plicht voor
managementvennootschappen
met een jaar werd uitgesteld.
Verschillende keren zat BZB samen
met de btw-administratie en het
kabinet van financiën. Ook nam
BZB het advocatenkantoor Lydian
onder de arm om het dossier op te
volgen.
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Overdracht, fusie,
nieuwe vennoot?
U bent op zoek naar een overnemer, een kantoor om over te nemen, een vennoot of iets anders?
Laat het ons weten en wij nemen uw verzoek op in deze rubriek.
Hieronder vindt u een overzicht van de huidige verzoeken.

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN OVERNEMER VOOR:
✓ zelfstandig bankagentschap in regio Vlaams-Brabant
✓ zelfstandig bank- en verzekeringsagentschap in regio Kempen
✓ zelfstandig bankagentschap CRELAN in de regio Blankenberge en ruime omgeving

EÉN VAN UW COLLEGA'S IEMAND OM MEE SAMEN TE WERKEN VOOR:
✓ bank- en verzekeringskantoor in regio Oost-Vlaanderen

EÉN VAN UW COLLEGA’S ZOEKT EEN PORTEFEUILLE/ZAAK OM OVER TE NEMEN:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

bank- en verzekeringsagentschap in regio Merksem– Schilde
verzekeringsportefeuille in regio Harelbeke
verzekeringsportefeuille in regio zuid-West-Vlaanderen
verzekeringsportefeuille in regio midden- en zuid-West-Vlaanderen
verzekeringsportefeuille of samenwerking in regio Vlaams-Brabant - Oost-Vlaanderen
verzekeringsportefeuille in regio Waasland
verzekeringsportefeuille in regio Meetjesland
zelfstandig bankagentschap Crelan in regio Meetjesland
verzekeringsportefeuille in regio Maldegem-Eeklo-Brugge tot aan Nederlandse Grens
verzekeringskantoor in Zelzate - Wachtebeke - Stekene Eksaarde - Moerbeke-Waas, eventueel in combinatie met
bankactiviteit
verzekeringsportefeuille in Waregem - Kruishoutem - Deinze Zingem - Oudenaarde
verzekeringsportefeuilles in regio Assenede -Sint-Laureins Kaprijke - Zelzate
portefeuilles beleggingen bij Private Estate Life (PEL)
verzekeringsportefeuille in regio Oostkamp - De Haan Zeebrugge
verzekeringsportefeuille in regio Waas & Dender

 Hebt u zelf een verzoek? Stuur een e-mail naar annelien@bzb.be met de vermelding van datgene waar u naar op zoek bent, een
korte omschrijving van uw activiteit en in welke regio.

Belangrijkste niet-financiële

regels

voor uw onderneming

Naast de uitgebreide sectorspecifieke reglementering (financiële dienstensector) dient u als
tussenpersoon ook nog een aantal andere ‘niet-financiële’ regels te respecteren, als u reclame maakt
of bepaalde verkooptechnieken toepast. Meester Tim Baes van het kantoor Braeckmans Advocaten
lichtte een aantal van die niet-financiële regels toe tijdens de BZB-opleiding van 3 november.
Jammer genoeg zijn de niet-financiële
regels niet netjes gebundeld in een
duidelijk afgebakende en universeel
bruikbare set. Meer zelfs, op éénzelfde
casus kunnen meerdere wetgevende
teksten van toepassing zijn. U moet
als tussenpersoon zelf uitzoeken
welke regelset van toepassing is als u
bijvoorbeeld een gratis iTunes-bon of een
ander geschenk wil geven aan een jongere
die een bankrekening opent of wanneer
u een wedstrijd organiseert als promotie
voor een financiële dienst. Uiteraard
kan een dergelijke regelset de praktijk
gewoonweg verbieden of aan strikte regels
onderwerpen.
Wanneer zijn welke regels van toepassing?
Dat is de cruciale vraag die u zich moet
stellen. Een aantal criteria kunnen in die
context relevant zijn, maar de lijst is niet
exhaustief:
• het aangeboden product,
• de persoon aan wie het product
aangeboden wordt,
• de wijze waarop het product aangeboden
wordt (online, in uw kantoor,…),
• de verkoopbevorderende techniek die
gebruikt wordt,
• de reclame die voor het product
voorgesteld wordt,
• het medium dat voor de reclame
gebruikt
wordt.

CRITERIUM 1
Het aangeboden product vormt een
eerste criterium dat vaak relevant is. In het
geval van een financiële tussenpersoon
is dat product in principe een financiële
dienst. Kredietkaarten, verzekeringen,
bankrekeningen, pensioenspaarproducten
en beleggingsproducten en dergelijke
vallen daaronder. Weet dat er zelfs in het

‘algemeen’ handelsrecht specifieke regels
bestaan voor financiële diensten.

CRITERIUM 2
Een tweede criterium is de persoon
aan wie u het product aanbiedt. In B2C
gelden er strengere regels dan in B2B.
“Bijzondere vragen kunnen gesteld worden
als u bijvoorbeeld een zelfstandige een
reisverzekering verkoopt bedoeld voor
zowel zijn professionele als zijn privéreizen.
Veiligheidshalve is de beste houding er dan
vanuit te gaan dat die persoon aankoopt
als consument.” Bepaalde van de regels
hieronder gelden uitsluitend ten aanzien
van consumenten. Telkens dient u dat te
verifiëren in de betreffende wetgeving.

CRITERIUM 3
Een derde criterium is de wijze (en plaats)
waarop u het product aanbiedt. “Neem
nu het voorbeeld waarbij uw klant via
een call to action¬ op uw website een
offerte kan aanvragen en het product
uiteindelijk kan onderschrijven zonder
dat de klant en u elkaar fysiek ontmoeten
voor de sluiting van het contract. Bij zo’n
verkoop op afstand gelden specifieke
regels voor de informatieverstrekking en de
bedenktermijn.” (zie verder).

CRITERIUM 4
Een vierde criterium is de
verkoopbevorderende techniek die
u gebruikt. Er geldt bijvoorbeeld een
principieel verbod op gezamenlijke
aanbiedingen waarvan één van de
bestanddelen een financiële dienst is
(hieronder meer daarover).

CRITERIUM 5
Een vijfde criterium is de specifieke
reclame die u voor het product maakt of
de handelspraktijk u hanteert (wat eigenlijk

op hetzelfde neerkomt). “Dat gaat zeer
ruim: van website, over mailing en sociale
media tot zelfs een persoonlijke mail of
een gesprek met de klant.” Elke reclame of
handelspraktijk moet aan bepaalde regels
voldoen, vergelijkende reclame kent deels
gelijklopende, maar ook meer en strengere
voorwaarden. Vergelijkende reclame is wel
toegelaten.

CRITERIUM 6
Het zesde criterium is het medium dat
u voor uw reclame of handelspraktijk
gebruikt. Dat medium dicteert voor
een deel de inhoud en ook de vorm,
maar maakt ook dat soms bijzondere
toestemmingsvereisten gelden uit de
privacywetgeving. “Als u bijvoorbeeld een
consument benadert via een elektronische
nieuwsbrief (verzonden per e-mail), hebt u
in principe op voorhand zijn uitdrukkelijke
toestemming nodig (opt-in). Een
uitschrijfmogelijkheid in de nieuwsbrief
zelf volstaat niet. Veel bedrijven hebben
die toestemming niet, maar versturen
toch commerciële e-mails. Dat een en
ander niet altijd vervolgd wordt, betekent
geenszins dat het ook toegelaten is.
Voor de toekomst kunt u beter de
consument die u wil benaderen om zijn
toestemming vragen: op papier of via een
duidelijk aanvinkvakje op uw website. Een
afwijkende regeling kan gelden ten aanzien
van diegenen die al producten hebben
aangekocht bij u, maar dan moeten de
specifieke feiten en voorgeschiedenis
nauwkeurig bekeken worden.”
Meester Baes wees er ook op dat u bij
gepersonaliseerde telefoonacties moet
verifiëren of de persoon aan de andere
kant van de lijn niet één van de vele
Belgen op de ‘bel-mij-niet-meer-lijst’ is.
Aan het consulteren van die lijst is wel een
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Afbreken betekent dat u iets negatiefs zegt over een andere
verkoper in bewoordingen die nodeloos grievend zijn. “Zeg
beter iets positiefs over uw eigen producten dan iets negatiefs
over de producten van een andere onderneming”, is hierover de
pragmatische mening van Meester Baes.
Verwarren betekent dat u een boodschap brengt die er toe leidt
of kan leiden dat de bestemmeling meent dat er ofwel een band
bestaat tussen u en een andere onderneming, ofwel dat u die
andere onderneming bent.

kost verbonden. U mag personen die op de ‘bel-me-niet-meerlijst’ staan nog wel opbellen als u daarvoor hun uitdrukkelijke
toestemming hebt.

U mag een andere onderneming ook niet zonder reden
vernoemen. “Nochtans gebeurt het vrij vaak, bv. in de slogan ‘Wij
zijn de rolls royce van de financiële dienstverleners.’ Concurrenten
mag u wel vernoemen, in vergelijkende reclame.” Voor
vergelijkende reclame gelden overigens naast ‘niet misleiden, niet
afbreken en niet verwarren’, nog andere regels. De belangrijkste
zijn dat u enkel producten mag vergelijken die in dezelfde
behoefte voorzien − geen appelen met peren dus − en dat
wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken
objectief in de weegschaal moeten gelegd worden. “Het is niet
altijd makkelijk om uit te maken of een boodschap al dan niet
vergelijkende reclame is, zo blijkt uit de rechtspraak daarover. Ook
reclame die op het eerste gezicht niet vergelijkend is, kan dat wel
zijn als bijvoorbeeld de concurrent te identificeren is (er zijn er
bijvoorbeeld slechts twee en de reclame impliceert ipso facto dat
die twee worden geviseerd).”

BASISREGELS RECLAME/HANDELSPRAKTIJKEN

GEZAMENLIJK AANBOD

De reclameregels die in B2B gelden en de regels handelspraktijken
die op B2C van toepassing zijn, kunnen samengevat worden in
deze vijf basisregels:
1. niet misleiden,
2. niet afbreken,
3. niet verwarren,
4. niemand zonder reden identificeren,
5. geen agressieve praktijken
(weinig gebruikelijk in de bank- en
verzekeringssector).

Een gezamenlijk aanbod is in B2C verboden als één of meerdere
bestanddelen van het aanbod een financiële dienst is/zijn. Maar er
zijn een heleboeluitzonderingen. Zo mogen financiële diensten die
‘een geheel vormen’ wel samen aangeboden worden. Voorlopig is
niet bepaald om welke diensten het precies gaat. “Maar verwacht
wordt dat financiële diensten die nu al ‘gewoonlijk’ samen
aangekocht worden en ‘gewoonlijk’ samen gebruikt worden, in
de rechtspraak vermoedelijk beschouwd zullen worden als een
geoorloofd gezamenlijk aanbod.”

Tim Baes, advocaat bij Braeckmans Advocaten

Misleiden betekent dat u − opzettelijk of niet − een indruk wekt
die niet overeenstemt met de werkelijkheid én die ertoe kan leiden
dat de consument een andere keuze maakt. “Misleidende reclame
geeft niet per se foute informatie. Als u zegt dat water achttien
essentiële zouten bevat, zegt u op zich niets verkeerds. Maar
als u verzwijgt dat die zouten eigenlijk slecht zijn voor de mens
of toch minstens in de mate waarin ze in het water voorkomen,
misleidt u de consument. Essentiële informatie weglaten, is dus
ook misleiden. Als u over een verzekeringsproduct zegt wie gedekt
is en waarvoor, maar een cruciale uitsluiting verzwijgt, misleidt
u de consument. Zelfs een asterisk met een verwijzing naar de
algemene voorwaarden op de website, volstaat in dat geval niet.
Elke reclame wordt ‘op zich’ beschouwd en het gaat niet op om
de misleiding ‘recht te zetten’ in een toelichting die elders wordt
gegeven.”

Gezamenlijk aanbod is ook toegelaten als financiële diensten
vergezeld gaan van een klein, door de handelsgebruiken aanvaard
goed of dienst, zoals mogelijk de parkeerschijf die u uw klanten
meegeeft bij de onderschrijving van een autoverzekering. Nog
toegestaan is de combinatie van een financiële dienst enerzijds en
titels tot deelneming aan wettig toegestane loterijen anderzijds.
Evenals de combinatie van een financiële dienst en chromo’s,
vignetten en andere beelden met geringe waarde of een voorwerp
waarop onuitwisbaar en duidelijk zichtbaar reclame staat, en dat
niet als dusdanig in de handel voorkomt. Voorwaarde is wel dat
de prijs waaraan u het voorwerp gekocht hebt, niet meer bedraagt
dan 10 euro of 5% van de prijs (excl. btw) van de financiële dienst.
Mogelijk interessant voor financiële tussenpersonen is het
gezamenlijk aanbod dat werkt als een soort ‘klantenkaart’. Het
is de combinatie van een financiële dienst enerzijds en een

titel anderzijds die na de aanschaf van een aantal diensten
recht geeft op een gratis aanbod of een prijsvermindering bij
aanschaf van een gelijkaardige dienst. Het voordeel voor de
klant mag maximaal 1/3 bedragen van de prijs van de diensten
die hij eerder afnam. De ‘titel’ waarvan sprake moet duidelijk de
geldigheidsduur en de voorwaarden van het aanbod vermelden.
Via deze weg zou het eventueel mogelijk moeten zijn om klanten
die bijvoorbeeld diverse verzekeringen bij eenzelfde makelaar/
agent en maatschappij sluiten, daarvoor financieel te belonen en
dat ook aldus aan te kondigen. Een andere mogelijkheid ligt – voor
zover de oude rechtspraak nog geldt, hetgeen niet zeker is – in de
individuele onderhandelingen met de consument waarbij er geen
sprake mag zijn van een ‘aanbod’.

WEDSTRIJDEN, KANSSPELEN EN LOTERIJ
Als uw klant bij u iets kan winnen, is het belangrijk dat u het
onderscheid kent tussen een wedstrijd, een kansspel en een loterij.
Wedstrijd
Bij een zuivere wedstrijd wordt de winnaar uitsluitend aangeduid
op basis van de intellectuele, creatieve, fysieke of artistieke
capaciteiten van de deelnemers. “Als u bijvoorbeeld via een
wedstrijd op zoek gaat naar een nieuwe slogan voor uw kantoor,
dan wint de persoon die de beste slogan inzendt. Er mag geen
greintje toeval mee gemoeid zijn. Op zich is een wedstrijd niet
aan bijzondere regelgeving onderworpen, maar u mag deelnemers
niet vragen om bij u een financiële dienst aan te kopen om zo
te kunnen deelnemen. U mag de wedstrijd wel voorbehouden
voor een bepaald segment van uw klanten (bijvoorbeeld enkel full
klanten), maar u mag hen niet aansporen om tegen een bepaalde
datum full klant te worden om zo te kunnen deelnemen. Want dan
is er sprake van een ongeoorloofd gezamenlijk aanbod. Wel kan u
aan diegenen die al klant zijn, de mogelijkheid geven om deel te
nemen voor zover ze daarbij niet verplicht worden een bijkomend
product te onderschrijven.
Meester Baes gaf ook nog mee dat een wedstrijdreglement
wettelijk niet verplicht is. “Als uw wedstrijdformulier duidelijk

genoeg is en het reglement eigenlijk al omvat, hoeft u
er dus geen te hebben. Maar meestal wordt er wel een
wedstrijdreglement geschreven om discussies te vermijden.
Zorg er vooral goed voor dat het reglement ter beschikking is in
dat geval en – even belangrijk – dat de deelnemer uitdrukkelijk
bevestigt het reglement te hebben ontvangen en gelezen.”
Kansspel
Bij een kansspel wordt de winnaar deels bepaald door toeval,
deels op basis van kunde én is er een inzet. “Er is bijvoorbeeld
sprake van een kansspel als u de winnaar trekt uit alle personen
die twee redelijk moeilijke vragen juist beantwoord hebben
en de deelnemer betaalt voor deelname. Kansspelen zijn aan
strikte regels onderworpen (die eigenlijk nagenoeg neerkomen
op een verbod), maar er moet dan wel een inzet zijn waarbij
een aankoopverplichting als ‘inzet’ zou kunnen worden
beschouwd. Is de deelname volstrekt gratis en geldt er geen
aankoopverplichting, dan is er geen sprake van een kansspel en
is de strikte regeling niet van toepassing. Veiligheidshalve kunt
u dus ook in dit geval de mogelijke deelname niet verbinden aan
de aankoop van een financiële dienst.”
Loterij
Bij een loterij (een tombola bijvoorbeeld) wordt de winnaar
(nagenoeg) uitsluitend door het toeval bepaald. U kunt de
deelname wel verbinden aan de aankoop van een financiële
dienst. Let wel op: een loterij moet altijd georganiseerd zijn
door de Nationale Loterij of door een organisatie met een
tombolavergunning, zoals het BOIC. “U kunt dus samen met
zo’n organisatie een tombola organiseren, maar dat kost veel. U
mag dan hun logo gebruiken in veel gevallen, maar u verbindt
zich er ook toe om een aanzienlijke som toe te bedelen aan het
betrokken goede doel. Let ook op als u het merk en afbeeldingen
van uw tombolaprijzen toont. Bepaalde fabrikanten (vaak van
luxeproducten bijvoorbeeld) durven daar al eens moeilijk over
te doen. U koopt daarom uw prijzen best rechtstreeks aan
bij de producent en vermeldt dat ze bedoeld zijn voor een
tombola. Meestal krijgt u dan richtlijnen over hoe u de naam en
afbeeldingen van het product kunt gebruiken.”

INFORMATIE VOOR VERKOOP
Als uw reclame de consument wist te verleiden en hij tot
een aankoop wil overgaan, moet u uiteraard ook de andere
wetgeving respecteren die op uw activiteit van toepassing is.
Zo moet u de consument, vooraleer hij door een overeenkomst
gebonden is (hetgeen kan in de contractuele documenten),
een hele rist informatie bezorgen zoals: de voornaamste
productkenmerken en de totaalprijs, de verkoopsvoorwaarden,
de duur van de overeenkomst en de opzegmodaliteiten, de
betalingswijze, de identiteit van uw onderneming en een
herinnering aan de wettelijke waarborg van conformiteit en
eventuele andere garanties. Bij online bankieren bijvoorbeeld
moet u hem ook meedelen op welke versies van welke
apparaten hij toegang heeft en welke veiligheidsvoorschriften
hij moet volgen.
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waarvoor deze herroepingstermijn niet geldt, zijn diensten
waarvan de prijs de marktschommelingen volgt (expliciet te
melden aan de consument), overeenkomsten die volledig
uitgevoerd zijn vóór de uitoefening van het herroepingsrecht en
hypothecaire kredietovereenkomsten.
Tijdens de herroepingstermijn mag u de dekking van een
verzekering bijvoorbeeld al laten starten, met de toestemming van
de consument. Herroept hij de overeenkomst alsnog, dan betaalt
hij enkel voor de dienst die effectief verleend is. De klant moet
dat bedrag vooraf kennen en het mag niet hoger zijn dan wat
evenredig verschuldigd is. Het mag in geen geval zo hoog zijn dat
het als een boete overkomt.

VERKOOP OP AFSTAND
Voor de verkoop op afstand per telefoon geldt dat het
commerciële oogmerk duidelijk moet zijn en dat meteen bij het
begin van het gesprek. In alle gevallen van verkoop op afstand,
moet u te gelegener tijd, voordat de consument gebonden wordt
door de overeenkomst op afstand of door een aanbod, hem dan
een helheleboel andere zaken meedelen, op papier of op een
andere gegevensdrager die voor de consument toegankelijk is.
“U gebruikt hiervoor best een e-mail met een pdf in bijlage of een
memory stick of cd-rom. Uw website is niet geschikt omdat niets
garandeert dat uw klant daar ook binnen x aantal jaren nog de
informatie vindt zoals hij die destijds ondertekend heeft. U kan die
immers later wijzigen als de consument geen garanties worden
gegeven.” De informatie beschikbaar stellen op een geavanceerde
website kan misschien wel al is er daarover nog geen rechtspraak.
Mogelijk kan het voor zover de onderneming via datalogging
garandeert dat vorige versies van documenten verifieerbaar blijven
en op één of andere wijze gecertificeerd wordt dat dat effectief de
documenten van destijds zijn.

VERKOOP BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

Welke informatie moet u geven bij een verkoop op afstand van
financiële diensten aan consumenten? (niet exhaustief)

“In principe kan elke inbreuk die uw beroepsbelangen schaadt,
beschouwd worden als een inbreuk op boek VI van het wetboek
Economisch Recht en dan is een efficiënte procedure mogelijk
om uw concurrent te stoppen. Dat kan bijvoorbeeld gelden
wanneer hij de sociale of fiscale wetgeving niet naleeft of niet op
de juiste manier geregistreerd is bijvoorbeeld. Maar ook zaken
die niet stroken met de algemene norm van eerlijke mededinging
kunt u op basis van de handelspraktijken aanklagen. Als een exmedewerker die begint als zelfstandige uw klantenlijst meeneemt
en u vervolgens klanten afsnoept of knowhow of vertrouwelijke
gegevens schendt, kunt u daar iets aan doen. Zelfs als daarover
niets in zijn contract stond.”

- over de aanbieder, maar ook over de tussenpersoon, de
toezichthoudende autoriteit, etc.
- over de financiële dienst: kenmerken, prijs, risico’s, belastingen,
beperkingen, geldigheidsduur van de informatie, wijze van
betaling en uitvoering, etc.
- over de overeenkomst op afstand zelf: herroepingsrecht,
minimumduur, praktische instructies voor het uitoefenen van
het herroepingsrecht, toepasselijk recht en de bevoegde rechter,
de taal waarin gecommuniceerd zal worden, etc.
- over de rechtsmiddelen: het al dan niet bestaan van
buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures,
garantiefondsen en compensatieregelingen.
Cruciaal bij de verkoop op afstand van financiële diensten aan
consumenten is de herroepingstermijn. De consument heeft 14
kalenderdagen de tijd om zijn overeenkomst zonder reden en
zonder boete te herroepen. De termijn start op het ogenblik dat
hij de overeenkomst sluit of − als hij de verplichte informatie
daarna pas krijgt – op dat specifieke moment. Financiële diensten

Voor wat financiële diensten betreft, is de verkoop buiten de
verkoopruimte uiteraard in een aantal gevallen onmogelijk.
Sowieso dient de specifieke wetgeving die van toepassing is
op die financiële dienst te worden toegepast. Zo zal het mits
naleving van alle voorwaarden dienaangaande bijvoorbeeld
mogelijk zijn om een kredietkaart te verkopen aan een consument
buiten de verkoopruimte van de onderneming (zoals bij de
consument thuis), maar zal het absoluut niet mogelijk zijn
diezelfde kredietkaart op die wijze te verkopen als daaraan een
consumentenkrediet is gekoppeld.
Verder gelden voor verkopen buiten de verkoopruimte uiteraard
ook regels die deels soortgelijk zijn aan diegene die van
toepassing zijn in het geval van verkopen op afstand. Uiteraard
dienen de specifieke regels te worden toegepast.

WAT ALS U TE MAKEN KRIJGT MET ONWETTIGE OF
ONEERLIJKE MEDEDINGING?

In al deze gevallen levert een stakingsprocedure voor de voorzitter
van de rechtbank van koophandel een vonnis ten gronde op
en kan de rechter bijvoorbeeld dwangsommen en/of een
publicatiemaatregel opleggen om de naleving van de maatregel
te garanderen en de effecten van de handeling te laten ophouden.
Meestal legt de rechter trouwens niet alleen een verbod op de
gehekelde handeling zelf, maar ook op soortgelijke handelingen.
Naast deze stakingsprocedure zijn ook strafsancties mogelijk,
maar daarvoor neemt normaliter het parket het initiatief.

Een greep uit het

opleidingsaanbod
van onze partners
BZB-leden genieten korting op het opleidingsaanbod van Kluwer Opleidingen, Febelfin Academy,
Practicali en Thomas More. Hieronder vindt u enkele opleidingen die zij in het najaar van 2015
aanbieden. Voor een overzicht van hun volledige opleidingsaanbod kan u terecht op hun website.

KLUWER OPLEIDINGEN (LIEVEN VAN BELLEGHEM)
Nieuwigheden woonkredieten
Gent (20 januari), Antwerpen (22 januari), Lummen (27 januari)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank & 2 punten verzekering

De (nieuwe) fiscale wetgeving “aanvullende pensioenen”
Antwerpen (16 februari), Lummen (23 februari), Gent (22 maart)
Geregelde bijscholing: 7 punten verzekering

Update fiscaliteit
Gits (18 april), Gent (19 april), Leuven (20 april),
Geregelde bijscholing: 2,5 punten bank en 2,5 punten verzekering

 15% korting voor BZB-leden
 Meer info: www.bzb.be/uploads/
LievenVanBelleghem.pdf

THOMAS MORE
Autofiscaliteit in de praktijk
Mechelen (27 februari 2016)

Desintermediatie door Finecht's en niet-bancaire spelers
Mechelen (10 maart 2016)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank

 10% korting voor BZB-leden

Update personenbelasting

 Meer info: www.thomasmore.be/
bedrijfsmanagement

Mechelen (21 mei 2016)

FEBELFIN ACADEMY
Witwasregelgeving en MiFID verplichtingen in de praktijk
Brussel (9 maart)
Geregelde bijscholing: 6 punten bank

Optimaliseren van beleggingsadvies
Brussel (10 & 13 april)
Geregelde bijscholing: 12 punten bank

Introductie tot de afgeleide financiële producten
Brussel (15 april)
Geregelde bijscholing: 6 bank

 Meer info: www.febelfin-academy.be
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PRACTICALI
Woonkredieten 2015 - 2016
Sint-Niklaas (20 januari), Gent (21 januari), Hasselt (26 januari), Herentals (27 januari), Tielt (3 februari)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank & 2 punten verzekering

Werken met een maatschap
Gent (28 januari), Antwerpen (22 februari)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank & 1 punt verzekering

 15% korting voor BZB-leden
 Meer info: www.practicali.be

Inbreng en uitbreng van goederen
Hasselt (17 maart), Antwerpen (22 maart) & Gent (24 maart)

Wij deden de test:
ondernemen zit in
het bloed van onze
Fintro-agenten.

Als ondernemer kan u dus met een gerust hart bij ons terecht voor al uw financiële
vragen en de beste service. Wie beter dan een ondernemer om een andere
ondernemer te begrijpen?
Bekijk het onderzoek naar het ondernemersgen op fintrobusiness.be

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven.
V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. PNF0446.

S33069070 Fintro Annonce 180x128 Buiness BZB v1.indd 1
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BZB
lidmaatschap
De Beroepsvereniging van Zelfstandige
financiële Bemiddelaars (BZB) is de
enige wettige beroepsvereniging die de
belangen van de zelfstandige bank- en
verzekeringsbemiddelaars behartigt.
Anno 2015 zijn meer dan 1600 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!

ZOU U OOK GRAAG VAN
ONZE VOORDELEN GENIETEN?
Stuur ons dan onderstaand formulier
ingevuld terug en word BZB-lid!
BZB, Aalststraat 114, bus 0101,
9700 Oudenaarde
F 055 20 61 09
info@bzb.be

BELANGENVERDEDIGING
In deze tijden waarin u als tussenpersoon op de proef gesteld wordt, neemt BZB het
voor u op en geeft u een stem in diverse dossiers en op verschillende niveaus.

INFORMATIE





Kwaliteitsvolle objectieve opleidingen in het kader van de geregelde bijscholing
Seminaries rond actuele vragen
Informatievergaderingen
Relevant sectornieuws per mail

BIJSTAND
 Gratis juridisch advies in het kader van uw beroep als financieel tussenpersoon
 Drie maal per maand juridisch advies door onze raadsmannen ten laste van BZB

TAL VAN FINANCIËLE VOORDELEN

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

 Een rechtsbijstandsverzekering aan onklopbare tarieven
 Een uiterst voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 Korting op een brede waaier van producten en diensten

Naam Kantoor:
Naam en voornaam:
Adres:
Tel. 					

Fax:

E-mail:
Kredietinstelling / Maatschappij: 						FSMA-nummer:
Bent u btw-plichtig:  ja  nee

Ondernemingsnummer:

Het basislidgeld bedraagt € 300 per kalenderjaar voor zaakvoerder en meewerkende echtgen(o)t(e). Per extra persoon in dienst komt er € 30 bij tot
maximaal € 630. Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE24 8289 9854 3738.
Basislidgeld
+ 1 pers. 		
+ 2 pers. 		
+ 3 pers. 		

€ 300,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 390,00

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

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

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

€ 540,00
€ 570,00
€ 600,00
€ 630,00

Indien noodzakelijk voor het verkrijgen van ledenvoordelen kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan derden.

Datum
Handtekening

▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.

