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Beste lezer,

Adverteren in Momentum?
Neem contact op met ons secretariaat
Annelien Liessens, annelien@bzb.be
055 30 59 89

PAS JIJ IN
ONS PLAATJE?
Groeien kan enkel als je over de juiste
gereedschappen beschikt en je de ruimte
krijgt om je eerste stappen te zetten.
Bij BKCP Bank helpen we je groeien en
geven we je de vrijheid om meer te doen
en verder te gaan, voor jezelf én voor
jouw klanten.

WWW.BKCPBANK.BE/JOIN

Momentum is een uitgave van BZB,
de Beroepsvereniging van Zelfstandige
financiële Bemiddelaars.
Verschijnt driemaandelijks.
Oplage: 7.600 ex.
Verspreiding: 7.424 ex.

GEÏNTERESSEERD
OM ZELFSTANDIG
AGENT VOOR BKCP
BANK TE WORDEN?

BZB
Aalststraat 114 bus 0101 9700 Oudenaarde
0466 737 571 | info@bzb.be | www.bzb.be
Verantwoordelijke uitgever
Albert Verlinden
Aalststraat 114 bus 0101 | 9700 Oudenaarde
albert@bzb.be
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.

Vergis u niet, u bent niet bij de nieuwste strip van DC Comics of Marvel aanbeland, maar bij
BZB. Ons magazine werd zoals u ziet in een fris kleedje gestopt en heeft de nieuwe naam
Momentum meegekregen, wat beweging betekent in het Latijn. Een toepasselijke titel, want
aan beweging is er de laatste jaren geen gebrek geweest in de financiële sector.
Je moet haast een superheld zijn om de nieuwe regels de baas te blijven kunnen. Wij
proberen dit alvast te zijn voor onze leden. Ook doen we onze uiterste best om hen zelf stuk
voor stuk te transformeren in helden die kracht halen uit die beweging, veeleer dan eraan
ten onder gaan.
De opfrisbeurt kadert in een bredere transformatie. Voortaan gaat BZB door het leven
als de beroepsvereniging van de zelfstandige financiële tussenpersoon, met een fris
nieuw logo en een volledig nieuwe huisstijl. Maar vanbinnen zijn we nog steeds dezelfde
beroepsvereniging die het met hart en ziel opneemt voor de tussenpersoon. We zijn het
nieuwe jaar dan ook intensief gestart en hebben achter de schermen al heel wat lobbywerk
verricht.
Twin Peaks II blijft een zorgenkind waarbij veel lobbywerk, werkvergaderingen met de FSMA
en de sector aan te pas komen. Het wordt hoogtijd dat de problemen worden aangepakt
zodat de tussenpersoon uiteindelijk kan doen wat hij geacht wordt te doen: zijn klant de
beste service bieden.
Ook in andere dossiers speelt BZB een actieve rol. Vanaf 1 juli moeten zowel hypothecaire
kredietbemiddelaars als bemiddelaars in consumentenkrediet zich registreren bij de FSMA.
BZB neemt deel aan de voorbereidende gesprekken die de FSMA met de sector heeft
opgezet. Verder engageerden we Lydian om de belangen van de financiële tussenpersonen
te verdedigen in het dossier rond de btw-plicht voor managementvennootschappen. Zodra
er duidelijkheid is in deze dossiers brengen we onze leden als eerste op de hoogte.
Graag doe ik nogmaals een warme oproep om u bij BZB aan te sluiten. Ik kan het principe
van solidariteit niet voldoende onderstrepen. In elk van deze dossiers is het van het grootste
belang om zo veel mogelijk gewicht in de schaal te kunnen werpen om uw stem te laten
gelden. Hoe meer zelfstandige financiële tussenpersonen wij vertegenwoordigen, hoe beter
wij dit kunnen doen. Samen staan we sterker en krijgen we meer voor elkaar. In uw belang,
dat van al uw collega’s én van de consument.
Albert Verlinden
Voorzitter BZB
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in een nieuw kleedje

U heeft het wellicht al opgemerkt, het BZB-magazine is in een fris
nieuw kleedje gestoken en kreeg de nieuwe naam Momentum.
De aandachtige lezer heeft wellicht ook gezien dat het logo van
BZB ook een opfrisbeurt heeft gekregen. Al deze veranderingen
zijn onderdeel van een volledig nieuwe huisstijl. Waarom BZB
hiervoor heeft gekozen en welke betekenis achter het nieuwe logo
schuilgaat, komt u te weten in onderstaand interview met BZBvoorzitter Albert Verlinden.

Doorheen de jaren heeft BZB verschillende logo’s gehad. Vanwaar de
keuze voor dit nieuwe logo?

18

EU-lobby voor de zelfstandige
financiële tussenpersoon

Het moet gezegd: de huisstijl van BZB was al geruime tijd aan vervanging toe. De vorige
huisstijl ging al enkele jaren mee en was niet meer afgestemd op de huidige grafische
trends en mogelijkheden. Aan de lancering van de nieuwe huisstijl ging een intensieve,
maandenlange voorbereiding vooraf waarbij verschillende dragers een aangepaste lay-out
kregen: briefpapier, enveloppen, e-mailtemplates, etc. Maar alles begon uiteraard met
de uitwerking van een nieuw logo. Geen eenvoudige keuze, maar we hebben uiteindelijk
geopteerd voor een ontwerp waarin de rol van BZB als bruggenbouwer en bemiddelaar in
de verf wordt gezet. De drie figuren, die intern al gauw de “mexicaantjes” werden gedoopt,
symboliseren drie partijen. De oranje figuur is BZB en staat telkens tussen de twee andere
figuren in. Enerzijds is dat de tussenpersoon. De andere partij kan de principaal, de
toezichthouder of de regelgever zijn. In ieder geval staat BZB in het midden en speelt ze
een verzoenende rol tussen de beide partijen.

21
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Binnenkort nieuwe btwregels van toepassing op
bestuurdersbezoldigingen en de
daaraan verbonden aansprakelijkheid
FSMA brengt financieel gedrag in
België in kaart

Een greep uit het opleidingsaanbod
van onze opleidingspartners

Zoals ik al zei, weerspiegelt het nieuwe logo de rol die BZB de laatste jaren op zich heeft
genomen, namelijk die van een bruggenbouwer. BZB blijft dus doen waar ze goed in is: het
behartigen van de belangen van de tussenpersoon. Bovendien hebben we er omwille van
de continuïteit specifiek voor gekozen om de kleuren van ons vorige logo te behouden. De
nieuwe huisstijl betekent geen breuk met het verleden, maar een bevestiging van de koers
die BZB jarenlang heeft aangehouden.

Ook het magazine kreeg een opknapbeurt. Waarom de naam Momentum?
Momentum is een van oorsprong Latijns woord, dat beweging betekent. Als er één woord
is die het financiële landschap de voorbije jaren heeft kenmerkt, dan is het wel verandering.
De crisis heeft diepe wonden geslagen en zindert nog steeds na. De tussenpersoon wordt
overspoeld door nieuwe regelgeving, zijn inkomsten komen steeds meer onder druk te
staan en de digitalisering vordert met rasse schreden. Deze transformatie dwingt hem zijn
businessmodel in vraag te stellen en in het licht van deze veranderingen aan te passen.
BZB wenst hem daarbij zoveel mogelijk te begeleiden. Belangrijk is ook het signaal dat
beweging cruciaal is. Zij die stilstaan en zich niet aan de wijzigende marktomstandigheden
aanpassen, dreigen opgeslokt te worden door een golf van verandering. BZB helpt haar
leden zoveel mogelijk om hieraan te ontsnappen en gebruik te maken van de positieve
elementen, veeleer dan te focussen op de negatieve.
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IN MEMORIAM: LUC SPAPEN (°27.09.1953 - † 05.02.2015)
Met droefheid hebben we het plotse overlijden vernomen van ons bestuurslid Luc Spapen.
Luc was kantoorhouder van twee Crelan-kantoren in Landen en Tienen.
BZB zal hem missen. Onze gedachten gaan uit naar de familie.

ENKELE GETUIGENISSEN VAN
COLLEGA-BESTUURSLEDEN
“Luc was een ingetogen en gedreven persoon die op zijn Limburgse manier een tussenkomst in de vergadering kon doen waar iedereen wel ‘efkens’ kon bij stil staan.”
“Luc was een BZB-lid van de eerste generatie. Als lid van de raad van bestuur heeft hij mee
de beroepsvereniging vorm gegeven en groot gemaakt. “
“Toen ik hem ooit vertelde dat mijn cholesterol ook wat aan de hoge kant was, raadde hij
mij aan olijfolie uit Marokko te nemen en bij onze volgende samenkomst had hij een paar
flessen voor mij mee. Schitterende kerel de Luc.”
“Ik heb Luc de afgelopen zes jaar gekend als een integer en kritisch man, die heel goed op
de hoogte was van de sector.”

NIEUWE GEZICHTEN IN BZB-BESTUUR

Op de algemene vergadering werden de bestuursfuncties van onze beroepsvereniging opnieuw ingevuld. Enkele oude bekenden blijven op
post, maar we verwelkomen ook enkele nieuwe bestuursleden: Rudi Langens, Jan Van Hoof, Raf Verrezen, Eric Van Assche, Erwin Martens,
Jean-Pol Guisset, Marc Mellaerts en Margot Denduyver-Nicolaes.
Albert Verlinden blijft voorzitter. Luc Colebunders werd verkozen tot nieuwe penningmeester. Hij neemt de fakkel over van Marc Vael, die eerder zijn ontslag gaf als penningmeester en lid van de raad van bestuur. BZB dankt hem voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme en wenst
hem veel succes bij zijn verdere carrière. Jean-Pol Guisset, voorzitter van Fedafin, werd verkozen tot ondervoorzitter van BZB.

2014, EEN JAAR WAARIN BZB BERGEN HEEFT VERZET
2014 was een jaar was dat we niet snel
zullen vergeten. Voor ons als beroepsvereniging was het in eerste instantie een bijzonder droef jaar waarin we hebben moeten
afscheid nemen van Daniel Nicolaes. Maar
2014 zal ook herinnerd worden als een jaar
waarin de financiële tussenpersoon overspoeld werd door een nooit eerder geziene
golf van nieuwe regelgeving.

In afwachting konden BZB-leden steeds bij
ons terecht voor informatie, hulpmiddelen
en advies. Zo konden ze een roadshow
volgen waar de nieuwe regels in klare taal
toegelicht werden. Ook hebben we de
verplichte opleiding met test aangeboden.
Tot slot liet BZB enkele modeldocumenten
opstellen om hen de AssurMiFID-verplichtingen te helpen naleven.

Als professionele organisatie zijn we ook
bezig geweest met de toekomst van onze
leden. We hebben een beroep gedaan op
Accenture in de zoektocht naar de meerwaarde van de financiële tussenpersoon in
deze veranderende omgeving. Het resultaat is een mooie studie met een aantal
praktische tips waarmee de tussenpersoon
concreet aan de slag kan.

Twin Peaks II spant zonder enige twijfel de
kroon. BZB heeft werkelijk bergen verzet
om de belangen van de verzekeringstussenpersoon in dit dossier te behartigen. En dat
was ook nodig aangezien de wet door zijn
snelle implementatie tal van problemen opleverde. Het statuut van verbonden agent en
de administratieve overlast, zeker voor wat
BOAR betreft, zijn hier twee voorbeelden
van. BZB heeft herhaaldelijk samengezeten
met de regelgever en de toezichthouder om
deze problemen aan te kaarten en te zoeken
naar constructieve oplossingen.

In 2014 heeft BZB ook actief lobbywerk
verricht in andere dossiers. We dienden
een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de uitsluiting van de bank- en
verzekeringsagent van de precontractuele
informatieverplichting bij commerciële
samenwerkingsovereenkomsten ongedaan
te maken. Verder zijn we erin geslaagd de
invoering van de btw-plicht voor managementvennootschappen met één jaar uit te
stellen tot 1 januari 2016. Dit laat ons toe
om het dossier grondiger te bestuderen en
oplossingen te zoeken voor onze leden.

Dit en vele andere zaken leest u in ons
jaarverslag van 2014.

 Download het jaarverslag op
www.bzb.be/nl/publicaties
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Uw BZB-lidmaatschap

meteen terugverdiend

ALLE FINANCIËLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
 Beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering aan uiterst voordelige tarieven
 Gratis juridisch advies
 Betaalbare opleidingen die punten in het kader van de geregelde bijscholing opleveren
 Korting op het opleidingsaanbod van externe opleidingspartners (nieuw: Febelfin Academy)
 Korting bij aankoop van een wagen bij Peugeot, Ford, Nissan, Renault en Opel
 10% korting op E-Commerce, activatie online klantenportaal en Paperless Office module Insudoc van CRM
 Tot 30% fleetkorting op het aanbod aan wagens van CRM Connect (BMW, Audi & Volkswagen)
 Exclusieve kortingen op selectie van boeken, tijdschriften en nieuwsbrieven van Kluwer
 Korting op aankoop maaltijdcheques en ecocheques van Sodexo
 Korting voor het sturen van uw vervaldagberichten via Zoomit

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

Samen
staan we sterk(er)
Meer dan 1.600 van uw collega’s zijn al lid van BZB en helpen zo
ook uw belangen te verdedigen. Sluit vandaag nog aan. Samen
staan we sterk(er).

LID WORDEN DOET U DOOR HET AANSLUITINGSFORMULIER
OP DE ACHTERZIJDE VAN DEZE NIEUWSBRIEF ONS INGEVULD
TE BEZORGEN VIA INFO@BZB.BE OF PER FAX: 055 20 61 09.

TWIN PEAKS
II
tussenpersoon in de kou
Twin Peaks II blijft de
verzekeringssector zorgen
baren. Bijna een jaar na de
inwerkingtreding van de wet
blijven talloze problemen
onopgelost. BZB heeft deze
al maandenlang bij diverse
instanties aangekaart en
constructieve oplossingen
aangeboden. Maar
vooralsnog blijven veel
vragen onbeantwoord en
wordt de tussenpersoon in
het ongewisse gelaten. Een
onhoudbare situatie waar
dringend verandering in dient
te komen. BZB pleit dan ook
voor een grondige evaluatie en
herziening van de wet.

WAAR IS NOG WERK
AAN DE WINKEL?
STATUUT VAN VERBONDEN AGENT
Het statuut van verbonden agent blijft
voor problemen zorgen. De invoering van
dit statuut toont aan dat er een duidelijk
gebrek is aan voeling met de praktijk. Waar
lag het probleem ook al weer? Volgens de
wet mag een verbonden verzekeringsagent enkel werkzaamheden uitvoeren in
naam en voor rekening van één verzekeringsonderneming of van verschillende
verzekeringsondernemingen op voorwaarde dat de verzekeringsovereenkomsten
niet als onderling concurrerend kunnen
beschouwd worden. Geen probleem, ware

het niet dat in de praktijk de overgrote
meerderheid van de verzekeringsagenten
die een exclusiviteitsverplichting hebben
met hun verzekeringsmaatschappij omwille van diverse redenen toch de toelating
hebben om voor bepaalde polissen of
bepaalde waarborgen te bemiddelen voor
derde maatschappijen via een dochtermakelaar van de verzekeringsonderneming.
Bijgevolg kunnen ze niet als verbonden
agent ingeschreven worden en zijn ze zelf
aansprakelijk.
BZB had deze problematiek al herhaaldelijk aangekaart tijdens verschillende
overlegmomenten met de kabinetten
van de diverse bevoegde ministers en de
FSMA. Ook heeft NVA-volksvertegenwoordiger Johan Klaps nadat hij hierover door
BZB werd ingelicht hierover een parlementaire vraag ingediend. Daar heeft de
minister begin februari een antwoord op
gegeven. Hij deelde mee dat hij wachtte
op een juridische analyse van de FSMA en
eerstdaags een aantal mogelijkheden zou
aangeven om een oplossing te bieden voor
de problemen die gerezen zijn door de

invoering van het begrip verbonden verzekeringsagent. Daarop heeft BZB een aantal
voorstellen tot oplossing overgemaakt aan
de FSMA en de minister.

ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP
BZB heeft al meermaals een oproep gedaan om de administratieve verplichtingen
opgelegd door Twin Peaks II te laten vallen
voor BOAR. Dat deed ze midden februari
opnieuw bij het kabinet van staatssecretaris Franken, bevoegd voor administratieve
vereenvoudiging. In zijn beleidsverklaring
pleit hij voor een structurele vereenvoudiging van de administratie en stelt hij dat
de regering als doel heeft om de administratieve lasten voor bedrijven tegen
het einde van de regeerperiode met 30
procent te verminderen. Daartoe zou hij
in diverse sectoren vereenvoudigingsprojecten opstarten. BZB nam contact op met
de staatssecretaris met de vraag om deze
beleidsdoelstelling toe te passen in de
financiële sector, de Twin Peaks II-wetgeving terug te dringen en deze verregaande
regels af te schaffen voor BOAR-verzekeringen.

BROKER 2020

INTERVIEW

Insusoft 2020:

Grensverleggend
beheerspakket
voor elke verzekeringsmakelaar
INSUSOFT 2020

OPLEIDINGEN

DIENSTVERLENING

KLANTENZONE

Insusoft 2020: Now available!

3 Versies
Professional
Enterprise
Unlimited

Broker
ERPSoftware

Cloud of On
premise
Beide formules
beschikbaar

Flexibel
Aangepaste
gebruikersproﬁelen

Twin Peaks II
Conform
de Assurmiﬁd
regulering

tussenpersonen
Dalende aantal
zet zich
trend onverminderd verder
Op 31 december 2014 waren er in het register
1.785 verzekeringstussenpersonen minder ingeschreven
dan op 31 december van het voorgaande jaar. Deze dalende
trend doet zich al enkele jaren voor. De daling van het aantal
tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten tot 3.598 (- 113)
is minder groot. Wij stelden Jim Lannoo, woordvoerder van de
FSMA, hieromtrent enkele vragen.

doorgehaald uit het register omdat
zij de inschrijvingsvoorwaarden niet
naleefden. Voorbeelden hiervan zijn
het niet verzekeren van de risico’s
van beroepsaansprakelijkheid, het
niet beantwoorden van vragen die de
Ombudsman van de Verzekeringen stelt
of een bepaalde veroordeling hebben
opgelopen.

Open communicatiemodel
Diverse webservices plugin ready

Teken nu in
ACTIE
op het modernste en
meest complete ERPpakket en ontvang 1 licentie
Insusoft 2020 volledig GRATIS!*
Jim Lannoo

CRM Business School
Masterclasses & Consultancy ter plaatse.

Hoe kan u deze dalende trend
in het aantal tussenpersonen
verklaren?

Actie geldig tot
15/6/2015

Het grootste gedeelte van de
uitschrijvingen uit de registers betrof
tussenpersonen met wie de samenwerking
door de centrale instelling werd beëindigd
of tussenpersonen die zich op eigen
initiatief lieten doorhalen uit het register.
Slechts een minderheid werd uit het
register geschrapt.

Conform de MiFID en Twin Peaks II regulering
•

Datacentralisatie dankzij integratie paperless, telefonie,
MS Exchange en webtoepassingen verzekeraars

•

Tijdsregistratie

•

Voorgedeﬁnieerde bemiddelingsﬁches

•

Geïntegreerde schaalmechanismen
(oa voor bepalen beleggersproﬁel, …)

*Enkel voor niet-Insusoft kantoren.

Heeft u vragen?
Bel 056 36 14 94
of mail naar
info@crm.be
Bezoek
onze site:
crm.be
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Van hoeveel tussenpersonen werd
in 2014 de inschrijving geschrapt
en waarom?
In 2014 heeft de FSMA de inschrijving
van 73 verzekeringstussenpersonen

Naast deze gevallen heeft
de FSMA de inschrijving van
24 verzekeringstussenpersonen tijdelijk
geschorst of definitief geschrapt
omdat hun geschiktheid en/of hun
professionele betrouwbaarheid in het
gedrang was gekomen. Voorbeelden
van gevallen waarin de professionele
betrouwbaarheid van een tussenpersoon
in het gedrang is gekomen, zijn het niet
doorstorten van verzekeringspremies,
verduistering van klantengelden,
opmaak van waarderingsoverzichten van
beleggingsverzekeringen die niet stroken
met de werkelijkheid, opmaak van valse
polisdocumenten en de aflevering van nietgedekte ‘groene kaarten’.
Tot slot heeft de FSMA in 2014
de inschrijving van negen
tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten geschrapt omdat de
bankagentuurovereenkomst tussen de
agent en de principaal werd beëindigd.
Van negen verzekeringstussenpersonen
en een tussenpersoon in bank- en
beleggingsdiensten werd de inschrijving

ambtshalve geschrapt omdat zij failliet
werden verklaard.

Wordt een tussenpersoon
meteen geschrapt indien de
FSMA vaststelt dat hij de
inschrijvingsvoorwaarden niet
naleeft?
Wanneer de FSMA vaststelt
dat een tussenpersoon de
inschrijvingsvoorwaarden niet naleeft, dan
legt zij deze een termijn op waarbinnen
hij de tekortkoming moet verhelpen. Pas
wanneer dit niet gebeurt, gaat de FSMA
over tot de schrapping van de inschrijving
van de betrokken tussenpersoon uit
het register of vervalt de inschrijving
ambtshalve.

Wat gebeurt er als een
tussenpersoon uit het register
geschrapt wordt?
Indien een inschrijving beëindigd wordt,
mag de betrokken tussenpersoon
geen verdere bemiddelingsactiviteiten
uitoefenen. De gereglementeerde
ondernemingen van hun kant mogen
geen beroep doen op tussenpersonen
die niet (meer) zijn ingeschreven in
het register. Om de gevallen waarin de
FSMA is overgegaan tot de schrapping
van de inschrijving of akte nam van het
ambtshalve verval beter zichtbaar te
maken, werd een aparte rubriek gecreëerd
op de website van de FSMA.

TIP
 Zorg steeds dat u in orde bent
met uw verplichtingen inzake
beroepsaansprakelijkheid en
vragen van de Ombudsman van de
Verzekeringen zorgvuldig beantwoordt.
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De informatieplicht
en de daaraan
verbonden aansprakelijkheid

De informatieplicht is één van de voornaamste verplichtingen van
de verzekeringsmakelaar. Nieuwe wetgevende initiatieven (zoals
Twin-Peaks II) hebben deze verplichting nog eens extra in de verf
gezet. Als rechtsbijstandsverzekeraar krijgen we heel wat vragen
van makelaars die ongerust zijn over hun aansprakelijkheid. Dat
deze ongerustheid terecht is, blijkt uit onderstaand overzicht van
rechtspraak.

RECHTSPRAAK
VOORAFGAAND AAN
DE TWIN PEAKS IIREGELGEVING
Een van de voornaamste contractuele verplichtingen van de verzekeringsmakelaar
bij het onderschrijven van nieuwe polissen
is de verbintenis om de cliënt juist in te
lichten over de draagwijdte van de polis
die wordt voorgesteld. De makelaar is verplicht om na te gaan of het risico dat zijn
cliënt gedekt wenst te zien, ook daadwerkelijk gedekt is door de polis die door de
verzekeraar wordt overgemaakt.
Het Hof van Beroep van Brussel heeft
hieromtrent op datum van 6 september
2006 een interessant arrest geveld (Hof
van Beroep Brussel 06/09/2006, NJW 154,
34 met noot).
De feitelijke gegevens van de zaak zijn als
volgt:
Een verzekerde verzoekt zijn makelaar
zijn brandpolis uit te breiden met dekking
voor een bijkomend gebouw. De verzekeraar stelt een nieuwe polis op en wijzigt
tegelijkertijd de bestaande voorwaarden
waarbij de dekking wordt verminderd.
De verzekeraar dekt in de nieuwe polis
nog enkel in werkelijke waarde, terwijl in
de oorspronkelijke polis een waarborg in
nieuwwaarde was opgenomen. Bij een

aantal uitbreidingen wordt bovendien de
dekking herleid van 100 % naar 10 % van
het verzekerd kapitaal.
De verzekerde ondertekent de nieuwe
polis, zonder acht te slaan op de wijziging
van de dekking. Noch de makelaar, noch
de verzekeraar vestigt de aandacht van de
verzekerde op de verminderde waarborg.
Na een brand betaalt de verzekeraar enkel
de vergoeding op basis van de dekking van
de nieuwe polis. De verzekerde spreekt
zowel de makelaar als de verzekeraar aan
in betaling van het verschil tussen de ontvangen vergoeding en de vergoeding die
hij op grond van de oorspronkelijke polis
zou hebben verkregen.
Het hof van beroep besluit eerst tot de
aansprakelijkheid van de makelaar omdat
deze niet had bemerkt dat de waarborg
gewijzigd was en bijgevolg ook nagelaten
heeft de verzekerde hiervan in te lichten.
Opvallend hierbij is dat geen fout van
de verzekerde zelf wordt aangenomen.
Volgens het hof mocht de verzekerde erop
vertrouwen dat de makelaar de polis grondig had onderzocht.
Het is ook opmerkelijk dat het hof ook de
aansprakelijkheid van de verzekeraar aanneemt wegens een gebrek aan informatie
omtrent de wijzigingen. Het hof benadrukt
dat de verzekeraar de aandacht van de
verzekerde en de makelaar niet had gevestigd op de belangrijke wijzigingen die door

de verzekerde niet waren gevraagd. De
verzekerde mocht ervan uitgaan dat enkel
de door hem gevraagde wijzigingen in de
polis waren opgenomen en de verzekeraar
niet eenzijdig ook andere wijzigingen zou
doorvoeren zonder hieromtrent correct
informatie te geven.
Wij hoeven niet te benadrukken dat dit
arrest helemaal in het voordeel van de
verzekerde was.
In de rechtspraak wordt nochtans soms
ook geoordeeld dat de verzekerde eveneens de verplichting heeft om de wijzigingen in de polis te controleren en wordt de
aansprakelijkheid soms verdeeld.

juist is, ook als is het de makelaar zelf die het verzekeringsvoorstel
invult. (Hof van Beroep Luik, 13.10.2008, Bull. Ass. 2010, p. 123).
Maar wat indien de verzekeringsmakelaar weet dat zijn cliënt een
loopje met de waarheid neemt? De hieraan verbonden sanctie
(nietigheid) is immers niet mals. De rechtspraak is eerder geneigd
om in dit geval te besluiten tot aansprakelijkheid van de makelaar.
Zo besliste de rechtbank van eerste aanleg van Luik dat de makelaar voor een vijfde aansprakelijk was omdat hij had meegewerkt
aan de valse verklaring die door de verzekerde werd bijgebracht,
ook al had de makelaar de verzekerde gewaarschuwd dat de
gevolgen zwaar zijn indien de valsheid zou worden ontdekt (Luik,
29.6.2007, R.G.A.R 2009, n°14488).
Ook de Rechter in Marche-en-Famenne verdeelde de aansprakelijkheid tussen de makelaar en de verzekerde toen bleek dat men
had gelogen over de gebruikelijke bestuurder van de te verzekeren
wagen. In werkelijkheid was de gebruikelijke bestuurder de zoon
van de verzekeringsnemer die een zwaar schadeverleden had. De
rechtbank weerhield hier de persoonlijke aansprakelijkheid van de
makelaar omdat hij had meegewerkt aan de fraude (Marche-en-Famenne , 10.05.1999, Principium 2000,n°4, p 13).

Zo besliste het hof van beroep van Bergen
dat indien een makelaar zijn cliënt niet
waarschuwt dat hij zijn wagen met een
alarmsysteem moet uitrusten om gedekt
te zijn voor diefstal, voor de helft aansprakelijk is indien de wagen uiteindelijk wordt
gestolen en de diefstalverzekering niet
tussenkomt (omdat er geen alarm aanwezig is). Daarnaast oordeelde het hof dat,
aangezien de verzekerde niet ongeletterd
was, hij ook kennis had moeten nemen
van het contract, hetgeen hij niet heeft
gedaan, zodat hij een onachtzaamheid
heeft begaan die aan de basis ligt van zijn
schade. De andere helft van de aansprakelijkheid wordt dan ook bij de verzekerde gelegd. (Hof van Beroep Bergen, 19.11.2001,
Rev. Rég.dr. 2002,p 227).

In een aantal gevallen oordeelt de rechtspraak echter dat de
makelaar enkel optreedt als mandataris en dat men de regels met
betrekking tot dit mandaat moet toepassen.

Men stelt vast dat de rechtspraak bij de
beoordeling van aansprakelijkheden doorgaans rekening houdt met de intellectuele
capaciteiten van de verzekeringsnemer en
op basis hiervan de aansprakelijkheden al
dan niet verdeelt.

INVLOED VAN DE TWIN PEAKS II- EN
MIFID-REGELGEVING?

Het is evenwel ook vaste rechtspraak dat
het niet van een verzekeringsmakelaar
kan worden verwacht dat hij controleert of
alle informatie die zijn cliënt hem geeft bij
het invullen van een verzekeringsvoorstel

Zo oordeelde het hof van beroep van Gent dat de verzekeringsmakelaar die bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst
opzettelijk onjuiste gegevens meedeelt aan de verzekeraar over
het risico, waardoor deze misleid werd bij de beoordeling van
dat risico, optreedt als mandataris van de verzekeringnemer voor
het uitvoeren van een uit de wet voortvloeiende verplichting die
aan het ontstaan van het contract voorafgaat. De precontractuele
fout die de makelaar als lasthebber begaat in de uitvoering van
zijn mandaat en die geen misdrijf uitmaakt, verplicht hem niet
persoonlijk tot vergoeding, maar wel zijn lastgever. De raadsheer
oordeelde dan ook dat enkel de verzekeringsnemer aansprakelijk
was (Hof van Beroep Gent, 16.09.2004, C.R.A/V.A.V 2005, p 232).

Bovenstaande rechtspraak kan streng lijken, toch dient er benadrukt te worden dat deze rechtspraak dateert van voor de invoeging van Twin-Peaks II en MiFID-regelgeving. Deze laatste twee
wetten versterken de bescherming van de afnemer van financiële
producten en diensten.
Voormelde wet voert immers een aantal burgerlijke sancties in ter
bescherming van de afnemers van financiële producten en dien-

sten. Om het voor de afnemer gemakkelijker te maken schadevergoeding te krijgen, wordt een weerlegbaar vermoeden ingevoerd
volgens welke, indien de aanbieders van financiële diensten of
producten n.a.v. een financiële verrichting een inbreuk plegen op
bepaalde bepalingen (waaronder de gedragsregels in verband met
informatie) en de afnemer ingevolge deze verrichting schade lijdt,
de “betrokken verrichting” geacht wordt het gevolg te zijn van
die inbreuk. Overigens bepaalt deze nieuwe regelgeving dat de
rechter bepaalde rechtshandelingen nietig moet verklaren indien
zij verricht zijn met personen die financiële producten aanbieden
zonder over de daartoe vereiste vergunningen of goedkeuringen te
beschikken.
Wij vermoeden dan ook dat de rechtspraak nog strenger zal
worden met betrekking tot de aansprakelijkheid verzekeringstussenpersonen en makelaars.

Bénédicte Bouckenooghe
Teamleader Vlaams-Brabant & juridisch adviseur DAS België

CIFA will organize its
13th International Forum
Public debts, & deficits, unrestrained
taxation: who will pay?

with the exceptional participation of

Matthieu Ricard

Buddhist monk, photographer and author

from April 22nd to 24th 2015
Hôtel Hermitage, Monaco
Program and registration:
www.cifango.org
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Starten als

bankagent, verzekeringsmakelaar of VVD?

OVERZICHT VAN DE EXAMENVERPLICHTINGEN
EN MOGELIJKHEDEN BIJ FEBELFIN ACADEMY
Om van start te kunnen gaan als bankagent, tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten,
verzekeringsmakelaar of VVD, dient u aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen.
Febelfin Academy, het opleidingscentrum van de financiële sector, werkte voor u een overzicht uit
waarmee u snel en duidelijk te weten komt aan welke technische kennisvereisten u moet voldoen.

BANKBEMIDDELING
(WET WILLEMS)

VERZEKERINGSBEMIDDELING
(WET CAUWENBERGHS)

WIE MOET ZIJN KENNISVEREISTEN KUNNEN VOORLEGGEN?
Om in bank- en beleggingsdiensten te mogen bemiddelen,
moeten volgende personen hun kennis kunnen voorleggen:
• Personen in contact met het publiek (PCP’s)
• Tussenpersonen:
• bankagenten;
• bankmakelaars.
• Effectieve leiders (binnen een vennootschap)

BANKBEMIDDELING
(WET WILLEMS)

Om in verzekeringen te mogen bemiddelen, moeten volgende
personen hun kennis kunnen voorleggen:
• Personen in contact met het publiek (PCP’s)
• Tussenpersonen:
• Verzekeringsmakelaars;
• Verzekeringsagenten;
• Verzekeringssubagenten
• Verantwoordelijken voor de distributie (VVD’s)

VERZEKERINGSBEMIDDELING
(WET CAUWENBERGHS)

HOE KAN U UW TECHNISCHE KENNIS IN BANK- EN BELEGGINGSWEZEN
BEWIJZEN?
De vereiste kennis en ervaring hangen af van de aard van
het diploma of getuigschrift. De beroepskennis in bank- en
beleggingswezen kan worden bewezen aan de hand van
gelijkgestelde diploma’s:

U beschikt over een Master diploma?
• Vereiste theoretische kennis:
Masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
toegekend voor het academiejaar 2004-2005.

U beschikt over een geschikt Bachelordiploma?

De vereiste kennis en ervaring hangen af van de aard van het
diploma of getuigschrift. De beroepskennis in verzekeringen kan
worden bewezen aan de hand van gelijkgestelde diploma’s:

U beschikt over een Masterdiploma?
• Vereiste theoretische kennis:
Masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma
toegekend voor het academiejaar 2004-2005.

• Vereiste theoretische kennis:
Indien het diploma een lessenprogramma omvat van
minstens 11 studiepunten technische kennis in verzekeringen
en 3 studiepunten bedrijfsbeheer of een daarmee gelijkgesteld
diploma toegekend voor het schooljaar 2004-2005.

U beschikt over een niet geschikt Bachelor diploma
of geen Bachelordiploma?

U beschikt over een niet geschikt Bachelordiploma
of geen Bachelordiploma?
• Getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs + attest van het
met vrucht slagen voor het examen, erkend door de FSMA. Dit
zijn zowel de attesten van de examens met opleiding die voor
31/12/2014 met succes zijn afgelegd als de centrale examens
vanaf 01/01/2015.

VERZEKERINGSBEMIDDELING
(WET CAUWENBERGHS)

WELKE OPLEIDING KAN U VOLGEN BIJ FEBELFIN ACADEMY OM TOEGANG
TOT HET BEROEP TE BEKOMEN?
Via Febelfin Academy kan u een gespecialiseerde cursus in banken beleggingswezen volgen om de nodige beroepskennis te
bekomen en zo toegang tot het beroep te verkrijgen.
Febelfin Academy richt zich tot iedereen die een door de FSMA
erkend examencertificaat nodig heeft om toegang te krijgen tot het
beroep.

Wilt u aan de slag als verzekeringsbemiddelaar en heeft u
nog niet de vereiste diploma’s? Dan moet u uw kennis van de
verzekeringen bewijzen. Tot 31 december 2014 kon u dit behalen
via de opleiding met examen in verzekeringsbemiddeling, beter
bekend als de wet Cauwenberghs. Vanaf 1 januari 2015 kan u dit
door te slagen in een gecentraliseerd examen.

De examens worden georganiseerd via een gecertifieerd
centraal beheerd examenplatform, onder toezicht van een
examencommissie. De examens zijn samengesteld uit één of
meerdere examenmodules, in overeenstemming met de door
de FSMA erkende structuur van de gespecialiseerde cursus in
kwestie.
Febelfin Academy biedt de examens aan in een blended learning
formule, die diverse opleidingsmethodes combineert:

Febelfin Academy fungeert als één van de erkende examencentra.
De examenverplichting geldt vanaf 2015 voor alle nieuwe
verzekeringstussenpersonen en hun medewerkers.

• Vijf modules en syllabi;
Basismodules:
• Basisbeginselen van het bank-en financiewezen
• Compliance
• Specialisatiemodules:
• Betalingsverkeer en spaarproducten
• Beleggingsproducten en beleggingsadvies
• Hypothecaire- en consumentenkredieten
• Virtueel oefenplatform;
• Centraal examen dat bij succes recht geeft op een attest
(FSMA erkend)

U beschikt over een geschikt Bachelordiploma?

• Vereiste theoretische kennis:
Indien het diploma een lessenprogramma omvat van
minstens 11 studiepunten technische kennis in verzekeringen
en 3 studiepunten bedrijfsbeheer of een daarmee gelijkgesteld
diploma toegekend voor het schooljaar 2004-2005.

• Vereiste theoretische kennis:
Getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs +
gespecialiseerde cursus in bank- en beleggingswezen, erkend
door de FSMA.

BANKBEMIDDELING
(WET WILLEMS)

De examens worden georganiseerd via een gecertifieerd
centraal beheerd examenplatform, onder toezicht van een
examencommissie. De examens zijn samengesteld uit één of
meerdere examenmodules, in overeenstemming met de door
de FSMA erkende structuur van de gespecialiseerde cursus in
kwestie.
Febelfin Academy biedt de examens aan in een blended learning
formule, die diverse opleidingsmethodes combineert:
• Individuele zelfstudie aan de hand van:
• Handboeken volledig aangepast aan de didactische
eindtermen en modulair opgebouwd;
• Training op een exclusief leerplatform (e-learning) met
oefenvragen waarbij de kennis kan worden getoetst vóór,
tijdens en na de studie van de handboeken
• Optionele klassikale opleiding gegeven door professionele
trainers bij Febelfin Academy of in de onderneming.

Nieuw

Febelfin Academy en BZB slaan de handen in elkaar
Goed nieuws voor de BZB-leden! BZB is sinds kort partner van Febelfin Academy, het opleidingsinstituut van de financiële sector. Dit
betekent dat BZB-leden vanaf april 2015 alle opleidingen aangeboden door Febelfin Academy aan de voordeligere ledenprijs kunnen volgen.
Het volledige opleidingsaanbod van Febelfin Academy vindt u op www.febelfin-academy.be/nl/opleidingen.

INTERVIEW
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Hoe
verzekeraars
zelfstandige tussenpersonen

kunnen helpen concurreren

Accenture heeft in de Verenigde Staten een onderzoek gevoerd
naar het zelfstandige distributiekanaal in verzekeringen waarbij
speciale aandacht geschonken werd aan de relatie tussen de
verzekeraars en hun zelfstandige tussenpersonen. We vroegen
Steve Goossens, Senior Manager bij Accenture, wat het
onderzoek precies heeft opgeleverd, of deze resultaten kunnen
geprojecteerd worden op de Belgische markt en welke lessen we
hieruit kunnen trekken.
In welke mate kunnen de
resultaten van dit onderzoek
toegepast worden op de Belgische
markt?
De verzekeringsmarkt in de Verenigde
Staten is heel vergelijkbaar met die in
België. Ook daar vormen de onafhankelijke
makelaars het dominante distributiekanaal.
In 2013 werd 58% van alle niet-leven
premies gegenereerd door de makelaar.
Binnen individueel leven bracht de
makelaar 41% van de premies binnen.
Lokale marktkennis, gepersonaliseerde
dienstverlening en toegang tot verschillende
verzekeraars, producten en prijzen hebben
ervoor gezorgd dat de makelaar deze positie
de afgelopen jaren heeft kunnen behouden.
Het merendeel van de 38.500 onafhankelijke
makelaars in de Verenigde staten zijn
relatief kleine bedrijven met een omzet
van minder dan 800.000 euro en een 7-tal
werknemers. Uit de resultaten van het
onderzoek gevoerd in de Verenigde Staten
kunnen we dus zeker ook lessen trekken
voor onze Belgische markt.

Wat zijn volgens het
onderzoek de vooruitzichten
voor het distributiekanaal
van de zelfstandige
verzekeringstussenpersonen in de
Verenigde staten?
Makelaars zijn altijd al een belangrijk
verkoopkanaal geweest in de Verenigde
Staten. Maar ze voelen zich bedreigd
door het direct online aanbod van
verzekeraars. Daarnaast zien we ook

nieuwe distributievormen opduiken die
van buiten de verzekeringsindustrie
komen. Walmart, het grootste warenhuis
in de VS, verkoopt bijvoorbeeld autoen hospitalisatieverzekeringen, IKEA
experimenteert met brandverzekeringen en
Google heeft een licentie bekomen om in
26 staten autoverzekeringen te verkopen.
In België zijn gelijkaardige initiatieven
gekend zoals bij Hema.
Accenture’s onderzoek toont aan dat
23% van de verzekeringsklanten zou
overwegen om een auto-, brand of
hospitalisatieverzekering te kopen via de
nieuwe distributeurs. Bovendien stijgt
de gemiddelde leeftijd van een makelaar
gestaag. Momenteel bedraagt die 56 jaar
in de VS. Dit maakt het moeilijker om
zich te identificeren met het nieuwe
soort van verzekeringsklanten en om
de mogelijkheden en voordelen van de
nieuwe technologieën te (h)erkennen. Zo
dreigen deze makelaars voorbijgesneld
te worden door nieuwe spelers en meer
efficiënte traditionele concurrenten.

Dit is ook slecht nieuws voor de
maatschappijen, of niet?
Terwijl veel verzekeraars inzetten op
nieuwe digitale kanalen, zijn de meeste
nog afhankelijk van hun netwerk van
onafhankelijke agenten om nieuwe business
te genereren en bestaande business op
niveau te houden. Als er nu een nieuwe
dreiging komt van buiten de sector, is
het aan zowel makelaar-agent als aan de

Steve Goossens, Senior Manager bij Accenture

maatschappij om samen te werken als ze
“top-of-mind” bij de klant willen blijven.

Zowel tussenpersonen én
verzekeraars hebben er dus alle
belang bij dat het zelfstandige
distributiekanaal blijft
voortbestaan. Werken ze dan
ook effectief samen om dit te
optimaliseren?
De relatie tussen de principaal en de
makelaar is een fascinerende symbiose,
maar één met een keerzijde. Makelaars
zien de online kanalen van de verzekeraar
als de belangrijkste bedreiging voor
hun marktaandeel en ze menen dat de
initiatieven van de verzekeraars om hun
activiteiten te ondersteunen verdoken
acties zijn om de klantrelatie los te
wrikken. Verzekeraars daarentegen vinden
dat de makelaars een beperkte loyaliteit
tonen en de maatschappijen tegen
elkaar uitspelen om de best mogelijke
behandeling en voorwaarden te krijgen.
Verzekeraars investeren veel om makelaars
te ondersteunen in marketing, processen,
marktgerelateerde data en selfservice
voor klanten. Maar tot op vandaag
blijft een digitale samenwerking tussen
tussenpersoon en maatschappij vrijwel
beperkt tot sporadische inspanningen. Er
is duidelijk nog ruimte voor verbetering
om tot structurele vooruitgang te komen.

Als de tussenpersonen de
inspanningen van de verzekeraars
om hen te ondersteunen niet
ter harte nemen, nemen ze
dan zelf initiatieven om hun
competitiviteit te versterken?
Dé prioriteit voor de makelaar is het
behouden van klanten door een superieure
dienstverlening, en dit behelst ook het
aanbieden van een reeks competitieve
producten. We zien dat er toenemende
interesse is van makelaars en agenten
om hierbij digitale technologie te
gebruiken. Momenteel beperkt zich
dit tot experimenten die vaak te weinig
gecoördineerd zijn om tot impactvolle
resultaten te komen. Dit gaat vooral over
digitale mogelijkheden zoals mobile,
digitale en webgerelateerde ondersteuning.
Informatie online publiceren is belangrijk,
maar wij geloven dat makelaars
de verwachtingen van klanten met
betrekking tot digitale interactie vandaag
onderschatten.

Wat kunnen de verzekeraars doen
om hun tussenpersonen te helpen
om competitiever te worden en
hun marktaandeel te vergroten?
Als makelaars en agenten vandaag geen
stappen zetten in de digitale wereld, zullen
andere spelers hen morgen voor zijn.
Wie digitaal mee evolueert, ziet een winwinsituatie ontstaan voor de consument,
de tussenpersoon én de verzekeraar. Maar
dit vereist een vernieuwd en wederzijds
vertrouwen waarin alle partijen de
verwachtingen opnieuw afstemmen. Waar
spelen we ieders sterktes uit? Hoe kunnen
we data delen om samen tot betere
inzichten in de portefeuille te komen? Hoe
verzekeren we elkaar dat vertrouwen niet
beschaamd zal worden? Dit zijn alleszins
geen eenvoudige vragen maar een goede
samenwerking tussen bemiddelaars en
verzekeraars zal uiteindelijk leiden tot
een betere service voor de klant waarbij
consumenten doorheen de volledige
waardeketen optimaal bediend worden
door gebruik te maken van bestaande
troeven van iedere partij.

Tot slot, welke aanbevelingen
kunnen jullie de Belgische
verzekeraars en tussenpersonen
concreet meegeven op basis van
dit onderzoek?
Als verzekeraars en bemiddelaars een
volledig inzicht in de consument creëren
zal de juiste service op het juiste moment
aan de consument aangeboden kunnen
worden. De makelaar/agent zal zich door
de tijdswinst meer kunnen toeleggen op
persoonlijk advies en het creëren van
meerwaarde voor de klant. Digitalisering
zal voor de verzekeraar leiden tot een
effectievere verkoop en grotere binding van
de consument aan het merk. Dit is de winwinsituatie waar voortaan alle betrokken
partijen best naartoe werken.

 Accenture en BZB hebben vorig
jaar een studie gepubliceerd over
de meerwaarde van de zelfstandige
tussenpersoon.
Die vindt u op www.bzb.be.

congres
DE ONDERNEMER
IN DE
ZELFSTANDIGE
FINANCIËLE
TUSSENPERSOON
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Binnenkort
nieuwe btw-regels

van toepassing op
bestuurdersbezoldigingen en de daaraan
verbonden aansprakelijkheid
ALGEMEEN
De btw-administratie besliste eind 2014
dat bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars die hun mandaat uitoefenen via een
vennootschap, vanaf 1 januari 2015 btw
dienen aan te rekenen op hun prestaties
die ze in die hoedanigheid verrichten
(btw-Beslissing nr. E.T. 125.180 van
20 november 2014).
Tot voordien hadden deze rechtspersonen
de keuze om al dan niet voor btw op hun
vergoedingen te opteren. Opteerden ze
er echter voor om één van hun mandaten
aan de btw te onderwerpen, dan gold deze
keuze ook voor al hun andere mandaten.
De btw-administratie wenste eind 2014
evenwel een einde te stellen aan deze
keuze. Ze ondervindt hier immers een
zekere druk van de Europese Commissie,
die van mening is dat België komaf moet
maken met een aantal uitzonderingen op
het principe van de btw-belastingplicht en
de btw-vrijstellingen.
Door protest uit diverse hoeken, waarbij BZB overigens het voortouw nam in
gesprekken met de Minister van Financiën
en de btw-administratie, werd uiteindelijk
beslist om de nieuwe regeling met één jaar
uit te stellen, en pas in voege te laten gaan
vanaf 1 januari 2016 (btw-Beslissing nr. E.T.
125.180/2 van 12 december 2014).
Voor natuurlijke personen die persoonlijk,
dus zonder een vennootschap te gebruiken, een mandaat als bestuurder, zaakvoer-

der of vereffenaar van een vennootschap
uitoefenen, wijzigt er in principe ook na
1 januari 2016 niets: zij blijven de keuze
behouden om hun activiteiten als bestuurder al dan niet aan de btw te onderwerpen.

PROBLEMATIEK VOOR
DE SECTOR VAN
DE ZELFSTANDIGE
FINANCIËLE
TUSSENPERSONEN
Het nieuwe standpunt van de btw-administratie (zelfs al gaat het dan pas
in op 1 januari 2016) zal ongetwijfeld
verstrekkende gevolgen hebben voor de
sector van de financiële tussenpersonen.
Immers, de toepassing van btw op bestuursmandaten die door rechtspersonen
worden verricht bij zelfstandige financiële
tussenpersonen zal een kostenverhogend
effect hebben. De bestuurder-rechtspersoon zal in de toekomst namelijk 21% btw
moeten aanrekenen op zijn bestuurdersvergoedingen.
Deze btw zal door de financiële tussenpersoon in de meeste gevallen slechts in
beperkte mate of zelfs helemaal niet in
aftrek kunnen gebracht worden. Financiële
tussenpersonen leveren immers in de
meeste gevallen voornamelijk diensten
of verrichten activiteiten die door art. 44,
§ 3 W.BTW zijn vrijgesteld van de btw. Zij
hoeven dus in de meeste gevallen géén
btw aan te rekenen op hun prestaties.
Keerzijde van de medaille is dat ze zelf

weinig of geen recht op btw-aftrek hebben
op hun kosten en investeringen. Dit komt
omdat diegenen die activiteiten verrichten
die zijn vrijgesteld van btw op grond van
art. 44, § 3 W.BTW zelf geen recht hebben
op btw-aftrek voor dit deel van zijn omzet
(art. 45 W.BTW). De financiële tussenpersoon zal hierdoor dus vanwege de
schatkist de btw niet kunnen recupereren
die hij betaald heeft aan de rechtspersoon
die bij hem een mandaat als bestuurder
uitoefent.
In concreto is het zo dat momenteel
ongeveer de helft van de zelfstandige
financiële tussenpersonen werkt met een
managementvennootschap als aanvulling
op zijn exploitatievennootschap. Deze
structuur (combinatie van een managementvennootschap en een exploitatievennootschap) is destijds vanuit economisch
perspectief min of meer opgelegd door
een aantal kredietinstellingen om een samenwerking of fusie tussen zelfstandigen
financieel mogelijk te maken. De managementvennootschappen van de zelfstandige financiële tussenpersonen hebben
doorgaans echter geen aparte activiteiten
en staan dus louter in voor het dagelijkse
beheer (of management) van de financiële
tussenpersoon en nemen in deze context
ook meestal het bestuursmandaat in de
exploitatievennootschap op.
De financiële tussenpersoon is in principe
steeds vrijgesteld van btw op zijn activiteiten in de financiële sector en in de
verzekeringssector, wat in praktijk betekent
dat quasi alle managementvennootschap-

OVERLEG BZB MET
HET MINISTERIE
VAN FINANCIËN
– ALTERNATIEVE
OPLOSSINGEN

Geert De Neef, Advocaat-vennoot Lydian

pen tot op heden er ook voor kiezen om
hun bestuurdersmandaat zonder btw uit te
oefenen om de aanrekening van niet-aftrekbare btw te vermijden.
Door de recente beslissing van de btw-administratie om de managementvennootschappen op korte termijn te onderwerpen
aan btw-plicht voor de uitoefening van hun
bestuursmandaat, betekent dit voortaan
wel een creatie van een bijkomende “btwkost”, namelijk de niet-recupereerbare btw,
in hoofde van de exploitatievennootschap.
Deze btw-kost zal bijgevolg logischerwijze
worden doorgeschoven naar de klanten
aangezien deze onmogelijk gedragen kan
worden door de reeds beperkte winst- of
productmarges die de exploitatievennootschap realiseert.
Dit heeft tegelijk ook een marktverstorend
effect omdat deze bijkomende kost enkel

ten laste zal vallen van financiële tussenpersonen (en hun klanten) die werken met
bestuurders-vennootschappen. Financiële
tussenpersonen die louter natuurlijke
personen aanstellen als bestuurder zullen
deze bijkomende btw-kost immers niet
hoeven te dragen.
Uiteraard geen goed nieuws voor heel wat
financiële tussenpersonen in de bank- en
verzekeringssector. Deze sector heeft momenteel reeds af te rekenen met allerhande
bijkomende verplichtingen en steeds krimpende marges. Als gevolg hiervan zijn de
banken en verzekeringsmaatschappijen hun
distributienetwerken aan het rationaliseren
en reduceren ze ook het aantal kantoren.
Bijgevolg zullen in de toekomst alleen maar
meer financiële tussenpersonen fuseren en
zal de structuur exploitatievennootschap/
managementvennootschap in praktijk nog
meer voorkomen dan nu het geval is.

BZB voert momenteel overleg met het
ministerie van Financiën met het oog op
het versoepelen van het nieuwe btw-standpunt dat vanaf 1 januari 2016 in principe
zal gelden ten aanzien van het verschuldigd zijn van btw op bezoldigingen van
bestuurders-rechtspersonen. Een mogelijke oplossing zou er kunnen in bestaan
om de activiteiten van bestuurders-rechtspersonen aan te merken als prestaties die
“samenhangen” met de hoofdactiviteit van
de financiële tussenpersoon zelf, waardoor deze bestuurdersprestaties zelf ook
zouden kunnen genieten van de btw-vrijstelling voorzien in art. 44, § 3 W.BTW die
van toepassing is op de hoofdactiviteiten
van de tussenpersoon. Hierover zal de
komende maanden wellicht meer duidelijkheid komen.

Geert De Neef
Advocaat-vennoot Lydian
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FSMA

brengt financieel gedrag in België in kaart
Er is levenslange en duurzame financiële vorming nodig voor
iedereen. Dat is een van de conclusies van een onderzoek over
financiële geletterdheid dat de Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten (FSMA) uitvoerde. Aan de hand van dit onderzoek
zal Wikifin - het programma financiële vorming van de FSMA
- op de ingeslagen weg verdergaan. De samenwerking met de
stakeholders betrokken bij financiële vorming zal hierbij verder
worden uitgebouwd.

De resultaten van dit onderzoek over financiële geletterdheid werden op woensdag
11 maart bekendgemaakt tijdens de tweede
conferentie inzake financiële vorming, in
aanwezigheid van Koningin Mathilde. Het
onderzoek gebeurde aan de hand van een
vragenlijst ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO), waardoor internationaal vergelijkend onderzoek in een latere
fase mogelijk is. Het is de eerste maal dat
financiële geletterdheid op deze manier in
kaart wordt gebracht in België. In tegenstelling tot veel ander onderzoek ligt de
focus meer op financieel gedrag (Hoe ga
ik om met geldzaken?) en attitudes (Hoe
sta ik tegenover geldzaken?) dan louter
op financiële kennis (Wat weet ik over
geldzaken?). Beter inzicht in deze drie
dimensies van financiële geletterdheid
kan ervoor zorgen dat consumenten meer
verantwoorde financiële beslissingen nemen. In dat kader werden meer dan 2.000
inwoners van België (+18 jaar) telefonisch
geïnterviewd door het onafhankelijk onderzoeksbureau TNS.
Hieronder worden enkele concrete vaststellingen in verband met financiële kennis,
gedrag en attitudes toegelicht.

SLECHTS 1 OP 3 OVERWEEGT
VERSCHILLENDE AANBIEDERS BIJ
AANKOOP VAN EEN FINANCIEEL
PRODUCT
Bij de aankoop van een financieel product
- zoals een lening, aandelen en verzeke-

ringen - overweegt 36 % het aanbod van
verschillende aanbieders; 26 % bekijkt
enkel de opties van één aanbieder en 37 %
overweegt noch verschillende aanbieders
noch andere opties. Opvallend zijn de
verschillen binnen bepaalde groepen:
42 % van de hoogste sociale groep (op
basis van opleidingsniveau en beroep)
overweegt verschillende aanbieders; bij de
laagste sociale groep doet 25 % dit en bij
de +65-jarigen 22 %.

6 OP 10 STELLEN FINANCIËLE
DOELEN OP LANGE TERMIJN
Meer dan de helft van de ondervraagden
(61 %) zegt financiële plannen te maken
op lange termijn en ernaar te streven deze
te bereiken. 1 op 4 (24 %) geeft aan niet
goed voorbereid te zijn op het pensioen.
Deze vaststelling neemt af naarmate
de leeftijd stijgt: 52 % van de jongeren
(18-25 jaar) zegt niet goed voorbereid te
zijn; 15 % van de gepensioneerden zegt
zijn pensioen financieel niet goed voorbereid te hebben. Binnen iedere leeftijdsgroep blijft er echter een aanzienlijke groep
die volgens eigen inschatting niet goed
voorbereid is op het pensioen. Opvallend
is dat bijna 1 op 3 (29 %) aangeeft als pensioeninkomen te rekenen op het inkomen
van de partner.
Meer dan 70 % heeft de voorbije 12 maanden actief gespaard. Geld storten op een
spaarrekening is de populairste vorm van
sparen (66 % van de spaarders), gevolgd
door een bedrag opbouwen op een zichtre-

kening (38 %) en cash geld op een veilige
plaats bewaren (18 %). Daarentegen geeft
18 % aan niet actief gespaard te hebben.
Bij de +70-jarigen, de lager opgeleiden
en de personen met het laagste inkomen
hebben meer dan 3 op 10 niet gespaard.

DE HELFT VAN DE HUISHOUDENS
MAAKT EEN BUDGET OP
Indien men een onverwacht grote kost equivalent aan het maandinkomen - zou
tegenkomen, geeft 25 % aan deze niet te
kunnen betalen zonder te lenen of hulp te
zoeken bij familie of vrienden. Opvallend
is dat de financiële situatie van bijna 4 op
10 (39 %) niet toelaat te doen wat men
belangrijk vindt. Een budget kan een nuttig
hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in de
gezinsfinanciën. Uit het onderzoek blijkt
dat bijna de helft (47 %) van de gezinnen
een huishoudbudget opmaakt.

Conclusie

Wanneer we de samenhang tussen financiële kennis, gedrag en attitudes bekijken, blijkt dat een hoge score op één dimensie niet
noodzakelijk leidt tot een hoge score op een andere dimensie. Zo scoren mannen hoger op financiële kennis, terwijl vrouwen hoger
scoren op financiële attitudes. Hieruit kunnen we besluiten dat het noodzakelijk is dat financiële vorming verder inspeelt op zowel
kennis, gedrag als attitudes en dit bij de verschillende leeftijds- en sociale groepen.
Financiële vorming moet dus levenslang en duurzaam zijn voor iedereen. Voor de jongeren zet Wikifin bij de ontwikkeling van
pedagogisch materiaal voor het onderwijs verder in op de 3 dimensies kennis, gedrag en attitudes. Naast financiële informatie bevat
dit materiaal ook praktische toepassingen en tools die de leerlingen helpen om hun financieel gedrag en attitudes te vormen. Ook op
andere domeinen zal Wikifin op de ingeslagen weg verdergaan en de krachten bundelen. Zo organiseerde Wikifin eind 2014 focusgroepen met meer dan 40 organisaties. Tijdens de conferentie van 11 maart 2015 werd in workshops met de betrokken stakeholders
eveneens voortgewerkt op basis van de resultaten van dit onderzoek.

 De presentatie met de resultaten van het onderzoek is beschikbaar via www.wikifin.be.

SLECHTE INSCHATTING VAN
EIGEN FINANCIËLE KENNIS
Naast financieel gedrag en attitudes kwam
financiële kennis in mindere mate aan bod
in dit onderzoek. 6 op 10 (63 %) schatten
hun kennis gemiddeld in, en 18 % (redelijk) hoog. Opvallend is echter dat er zeer
weinig samenhang is tussen het inschatten van de eigen kennis en de behaalde
score op de kennisvragen. Men schat zijn
eigen financiële kennis dus vaak foutief in.

 BZB hecht veel belang aan
financiële vorming en meent
dat de financiële tussenpersoon
hier als eerste contact- en
vertrouwenspersoon een belangrijke
rol in kan spelen. BZB was als
stakeholder betrokken bij één van
de focusgroepen ter voorbereiding
van het onderzoek van de FSMA
en was net als twee jaar geleden
aanwezig op de conferentie inzake
financiële vorming.
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EU-lobby

voor de zelfstandige financiële tussenpersoon
Veel Belgische wetgeving vindt haar oorsprong in Europese
regelgeving, zeker in de financiële sector. Omwille van die
reden geeft BZB regelmatig haar input bij diverse Europese
consultaties. Dat doet ze niet alleen zelf, maar ook via haar
lidmaatschap bij FECIF, de Europese federatie van financiële
tussenpersonen. Onlangs publiceerde de vereniging haar
actieplan voor 2015. BZB stelde Johannes Muschik, lid van het
directiecomité van FECIF, naar aanleiding hiervan enkele vragen.

Wie is FECIF en wat doet ze
precies?
FECIF is de Europese koepelorganisatie
van de onafhankelijke financiële adviseurs
en tussenpersonen. De federatie werd
opgericht in juni 1999 en heeft als taak
de rol van de financiële adviseurs en
bemiddelaars in Europa te bevorderen en
te beschermen.
Via het lidmaatschap van nationale
beroepsverenigingen en commerciële netwerken uit maar liefst achttien EU-landen,
vertegenwoordigt FECIF vandaag zo’n
230.000 Europese financiële tussenpersonen. De zetel is gevestigd in Brussel. Niet
toevallig aangezien de meeste wetten die
het beroep van de financiële tussenpersoon in Europa vormgeven in Brussel tot
stand komen.
FECIF geeft de financiële adviseurs één
stem tegenover de Europese instellingen
en overheden. Tot onze kerntaken behoren
ook het deelnemen aan consultaties, public relations en proactief lobbyen. Tot slot
informeren we ook onze leden over wat er
in Brussel zoal gebeurt.

In welke domeinen lobbyt FECIF?
Eerst en vooral bij de totstandkoming van
de algemene richtlijnen. Het belangrijkste
aanspreekpunt in dit kader is de Europese
Commissie, die vaak gedurende meerdere
jaren advies inwint bij de diverse marktdeelnemers. Dan volgen de consultaties
van het Europese Parlement en zijn

verschillende werkgroepen en de Europese
ministerraad. Tot slot is er nog de zogenaamde triloog, waar de wetteksten definitief gestemd worden door de Commissie,
de Raad en het Parlement. FECIF is in elk
van deze fasen betrokken, waarbij ze actief
de belangen van haar leden behartigt.
Een aantal jaren geleden werden de
Europese toezichthoudende autoriteiten
(ESMA, EIOPA, EBA) opgericht, waardoor
het werkterrein van FECIF nog groter
werd. Sindsdien nemen we ook deel aan
de consultaties met betrekking tot de
omzetting van de Europese regels die
steeds meer onder hun toezicht vallen. Zij
geven de Europese Commissie advies over
de rechtshandelingen die ze afvaardigt
en vaardigen zelf ook richtlijnen uit. Het
opmerkelijke daaraan is dat deze besluiten
bindend zijn voor alle lidstaten van de
Europese Unie. Ze kunnen dus enkel nog
in Brussel beïnvloed worden. De komende
jaren zal dit ertoe leiden dat steeds meer
bevoegdheden van de nationale toezichthouders naar Brussel en dus naar de
Europese toezichthouders overgeheveld
zullen worden. Het is dus des te belangrijk
voor onze leden dat we hier sterk vertegenwoordigd zijn.

Bij welke instellingen
vertegenwoordigt FECIF de
belangen van de onafhankelijke
financiële bemiddelaar?
Wij treden op tegenover de verschillende
Europese instellingen: de Commissie,

het Parlement, de Raad en de Europese
toezichthouders. Tegelijkertijd wisselen we
actief informatie uit met de verschillende marktdeelnemers. In eerste instantie
zijn dit de instellingen die de consument
beschermen, maar het gaat hier evengoed
om de vertegenwoordigers van de banken verzekeringssector in Brussel. De EU
is ondertussen heel complex geworden.
Er zijn veel groepen die elk hun eigen
belangen hebben. Elke keer opnieuw is
er een intensief overleg nodig om ervoor
te zorgen dat de nieuwe Europese regels
praktisch en eerlijk zijn. FECIF beschouwt
het als één van haar kernactiviteiten om de
belangen van de financiële tussenpersoon
hierbij veilig te stellen.

Aan welke dossiers geeft FECIF in
2015 prioriteit?
Momenteel ondersteunen we de omzetting van MiFID-2, de nieuwe Europese
effectenrichtlijn. De komende 18 maanden
worden tientallen technische normen en
gedelegeerde rechtshandelingen verwacht. Hetzelfde geldt voor de PRIIPS, de
verordening tot bescherming van de kleine
beleggers. IMD-2, de herziening van de
richtlijn verzekeringsbemiddeling, zit in
een laatste rechte lijn. We verwachten dat
het Europese Parlement hiervoor de zomer
een beslissing over neemt. Momenteel
worden de laatste standpunten met de
verschillende marktdeelnemers en de
wetgever uitgewisseld.

Welke successen heeft FECIF de
voorbije jaren geboekt?
De laatste jaren hebben we ons actief
ingezet voor een zogenaamd level playing
field: gelijke rechten en plichten voor alle
marktdeelnemers. De eerste ontwerpen
van MiFID-2 en IMD-2 waren op dit vlak
nog niet in evenwicht. Het kan niet de
bedoeling zijn dat onafhankelijke financiële
bemiddelaars en adviseurs bestookt worden met regels, terwijl medewerkers van
banken en verzekeraars of het internet buiten schot blijven. Verder pleiten we ervoor
dat consument zelf kan beslissen hoe hij

voor zijn advies wenst te betalen en niet de
wetgever. Het doel van de Europese Unie
is tenslotte toch een vrije binnenmarkt.
FECIF heeft zich ook er ook voor ingezet
dat de totale kosten van een financieel
product zouden worden bekendgemaakt
in plaats van enkel de vergoeding van de
bemiddelaar. Dat is ook hetgeen dat de
consument daadwerkelijk interesseert. Het
commissieloon van de adviseur daarentegen interesseert hem zo goed als niet.
Dit blijkt onder meer uit een consumentenenquête die FECIF in zeven EU-lidstaten
heeft gevoerd.
Momenteel zitten we ook rond de tafel
met ESMA, de Europese toezichthouder
van effecten, die MiFID-2 op veel vlakken
nog veel strenger wil interpreteren dan wat
in Brussel werd beslist. Hier pleiten we
ervoor om de richtlijn niet nog complexer
te maken door nieuwe regels te verzinnen.
De instelling heeft trouwens zelfs niet eens
een mandaat om dat te doen.

In welke mate houdt FECIF
rekening met de verschillen in
statuten van tussenpersonen
uit de verschillende Europese
lidstaten?
Europa is nog altijd een sterk gedifferentieerde markt. Er zijn talloze verschillen
tussen de afzonderlijke lidstaten en dat
zal ook nog lang zo blijven. Nochtans zijn
de belangen van de zelfstandige financiële adviseurs zeer vaak gelijkend tot zelfs
identiek. Allemaal lijden ze ondertussen
onder teveel bureaucratie, de tijd die ze
moeten spenderen aan papierwerk en het
feit dat ze alsmaar minder tijd hebben
om de klant te adviseren. De ervaring van
de laatste vijftien jaar leert ons dat het
voor alle betrokkenen de moeite loont om
precies deze overeenkomsten te zoeken.
En daar waar ons dat ondanks onze
intensieve inspanningen niet lukt, geven
we dat ook aan tegenover de Europese
instellingen. Het gaat ons er niet om een
kunstmatige harmonie af te dwingen, maar

Johannes Muschik is voorzitter van AFPA, de Oostenrijkse vereniging van financiële en
verzekeringsprofessionals en managing partner van “Vermittlerakademie”. Zijn bedrijf is
gevestigd in Wenen en is gespecialiseerd in de opleiding en vorming van verzekerings- en
effectenmakelaars. Hij heeft 15 jaar ervaring als verzekerings- en financieel adviseur. Ook
heeft hij enkele jaren ervaring als docent in een verzekeringsgroep. Sinds 2005 zetelt hij in de
raad van bestuur van FECIF, de koepelorganisatie voor Europese onafhankelijke adviseurs
en tussenpersonen. Het is vooral in deze hoedanigheid dat hij aan Europese consultaties
deelneemt over wetgevende initiatieven als MiFID, de verzekeringsbemiddelingsrichtlijn en
PRIPS. In 2011 werd hij verkozen tot vicevoorzitter.

om praktijkgerichte en eerlijke regels voor
de zelfstandige financiële adviseurs en
tussenpersonen te verkrijgen. Wij ondersteunen daarom ook nationale leden bij de
omzetting van Europees recht, bijvoorbeeld door in dialoog te treden met de
bevoegde autoriteiten en te verwijzen naar
Best Practises in andere EU-landen.

Hoe ziet u de toekomst van de
financiële bemiddelaar?
Als je vandaag consumenten in Europa vraagt met wie ze bij voorkeur hun
financiële zaken doen, dan antwoorden
de meesten de onafhankelijke adviseur.
Dat is niet altijd zo geweest. Voor de
financiële crisis in 2007 vertrouwden de
meeste consumenten op de banken. Dat
is fundamenteel en in mijn ogen voorgoed
veranderd. “Big is not beautiful”, althans
niet meer in de ogen van onze klanten. Nu
komt het erop aan gezamenlijk te strijden
tegen de overmatige bureaucratie zodat

we ook in de toekomst onze diensten
op de markt kunnen aanbieden. Maar
jammer genoeg is de tendens nog steeds
dat de Europese regels de grote financiële
conglomeraten bevoordelen. Voor hen
is het maar een kleine moeite om meer
personeel aan te werven, bijvoorbeeld voor
compliance. Voor kleine en middelgrote
ondernemingen, wat de meeste financiële
tussenpersonen in Europa zijn, is dit een
pak moeilijker. Toch wordt van hen hetzelfde geëist. Daarom zetten we ons in voor
een proportionele omzetting van Europees
recht. De omvang van de regels moet aangepast zijn aan de grootte van het bedrijf
en de aangeboden producten en diensten.
Wanneer we hierin blijven slagen, zie ik de
toekomst van de financiële bemiddelaar
duidelijk positief tegemoet.

Vertrouw op de
kracht van ervaring.

SECTORINITIATIEVEN

CRELAN-AGENTEN
LANCEREN
HARTVERWARMEND
INITIATIEF
Wanneer BZB-leden een mooie actie op
touw zetten, brengt BZB dit graag onder
de aandacht. Zo heeft Crass, de vriendenkring van de Crelan-agenten, begin februari
een hartverwarmende campagne gehouden bij medewerkers op de hoofdzetel
van de bank. Naar aanleiding van de fusie
tussen Centea en Landbouwkrediet liepen
de zaken in de back office vaak niet vlot en
werden de mensen op de zetel geconfronteerd met boze en gefrustreerde tussenpersonen. Crass vond dat de tijd rijp was
om de plooien glad te strijken.
Enkele bestuursleden van de vriendenkring
trokken naar de hoofdzetels in Anderlecht
en Antwerpen om een geschenk af te

Met een grote schat aan kennis en ervaring vervolgt de olifant
evenwichtig en standvastig zijn weg.
Slimme investeringen en jarenlange knowhow vormen de basis
voor evenwichtige vermogensbeherende fondsen. Dit kenmerkt
het succesverhaal van het gemeenschappelijke beleggingsfonds
naar Luxemburgs recht Ethna-DYNAMISCH (T).
Voor evenwichtige beleggingen:
ethenea.be/nl/ethna-dynamisch
Ethna-DYNAMISCH (T) is geen garantiefonds. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID), het jaarlijkse en halfjaarlijkse
verslag zijn gratis verkrijgbaar (in het Frans en het Nederlands) bij de beheersmaatschappij CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port /
Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels. Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR.
Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito’s.
De waarde van een belegging in één enkele van de hiervoor genoemde categorieën van beleggingen (behalve andere fondsen en aandelen) kan
daarbij tussen 0 en 100 % bedragen. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten bedraagt in principe in
totaal minimaal 0 % en maximaal 70 % van het fondsvermogen. De belegging in andere fondsen mag 10 % van het vermogen van het fonds niet
overschrijden. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de
waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten). U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/
of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus
en in de KIID. Instapkosten: max. 5,0 %. In België bedraagt de roerende voorheffing 25 %. De actuele prijzen van de fondseenheden worden
gepubliceerd in het dagblad De Tijd. De essentiële beleggersinformatie moet voor elke belegging gelezen worden.

geven aan de medewerkers van de binnendiensten om hen duidelijk te maken dat ze
niet zonder hen kunnen en hun professionele service op mensenmaat meer dan
waarderen. Ook heeft de vriendenkring
deze actie gevoerd omdat ze naar eigen
zeggen bruggen willen slaan naar de toekomst en het signaal wenst te geven dat
een optimale wisselwerking tussen de kantoren en de binnendiensten een enorme
boost zal geven aan hun kantoorwerking
en aan Crelan als professionele bank.
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Elke medewerker kreeg een doosje in
de vorm van een hart met daarin enkele
pralines vanwege CRASS met als thema
“we dragen jou een warm hart toe”. Crass
hoopte met deze actie weer bijgedragen
hebben tot een beter gevoel bij de binnendiensten tegenover het agentennet. Een
bijzonder geslaagde actie met een mooie
boodschap. Getuige daarvan ook de vele
positieve reacties die de vriendenkring
nadien mocht ontvangen.

cy-sessies ter plaatse en seminars waarin
naast de theorie ook heel wat praktische
tips en toepassingen aan bod komen.

CRM BRENGT THEORIE
EN PRAKTIJK SAMEN IN
BUSINESS SCHOOL

Argenta heeft een eigen barometer rond
sparen en beleggen gelanceerd, met elk
kwartaal een online bevraging bij telkens
1.000 Belgen ouder dan 25 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNS, een
gerenommeerd internationaal marktonderzoeksbureau. Argenta pakt uit met de
resultaten van de afgelopen drie kwartalen
en wil zo de komende jaren de vinger aan
de pols.

De verzekeringstussenpersoon staat voor
gigantische uitdagingen. AssurMiFID heeft
een hele bureaucratie in de hand gewerkt,
de productiviteit en efficiëntie zitten in een
dalende lijn en de technologische innovaties volgen elkaar in een ongezien tempo
op. Om al deze uitdagingen het hoofd te
kunnen bieden is het voor tussenpersonen
meer dan ooit belangrijk om in te zetten
op een kwalitatieve vorming voor hun
medewerkers.
Kwalitatieve vorming omvat in de eerste
plaats theorie, maar mist vaak de nodige
dosis praktijk. Dimitri Maes, Sales Director bij CRM Group: “Afgezien van het
hoogwaardige, maar vaak overwegend
theoretische opleidingsaanbod van bestaande opleidingspartners klinkt binnen
de sector almaar luider de roep naar een
combinatie van theoretische modules en
hands on procedures om door middel
van IT-oplossingen de productiviteit van
de makelaar verder op te krikken. Wij hebben daar in samenwerking met diverse
partners een oplossing voor gezocht én
gevonden.”
Die oplossing is het resultaat van een samenwerking tussen CRM Group en diverse
hogescholen, maatschappijen, beroepsfederaties en marketingbureaus en werd op
het Broker IT Event op 24 februari als de
CRM Business School aan het grote publiek voorgesteld. Het kersverse vormingscentrum wil verzekeringsprofessionals
helpen om hun productiviteit op te krikken
door middel van masterclasses, consultan-

Interesse? Neem een kijkje op
www.crm.be/business-school.

ARGENTA LANCEERT
BAROMETER ROND
SPAREN EN BELEGGEN

De meest frappante conclusie uit het online onderzoek is dat het aantal beleggers
zichtbaar toeneemt. In mei gaf 35 % van
alle ondervraagden aan te beleggen. In
augustus steeg dat aantal naar 39 % en in
december naar 43 %. Ze beleggen vooral
meer in tak 23-beleggingsverzekeringen en
in beleggingsfondsen. Binnen deze groep
valt het op dat de gemiddelde leeftijd om
te starten met beleggen in december op
35 jaar lag, terwijl die in augustus nog 37
was. De consument denkt in het huidige
klimaat duidelijk vroeger aan zijn vermogen en zijn pensioen.
Verder peilde de barometer naar het toekomstige spaargedrag. Wat opvalt, is dat
het aantal deelnemers dat denkt minder te
kunnen gaan sparen significant stijgt van
15 naar 25 %. De hoofdredenen daarvoor
zijn een lager inkomen en de investering in
een woning. Op de vraag hoe de rente op
de spaarboekjes zal evolueren, dacht in december 47 % dat de rente gelijk zal blijven
of zal stijgen. Dat is nog 4 % meer dan in
augustus. 39 % van de ondervraagden had
het bij het rechte eind en antwoordde dat
de rente licht tot sterk zal dalen. Toch is
dat duidelijk minder dan tijdens de bevraging in augustus (46 %). Een merkwaardige evolutie, in deze periode van dalende
rentes.

 Hebt u zelf een initiatief dat u graag onder de aandacht wenst te brengen? Laat het ons dan weten via annelien@bzb.be en
wie weet wordt het wel opgenomen in de volgende editie van het Momentum Magazine.

2 PUNTEN BANK
3 PUNTEN VERZEKERING

Opleidingen
PROCEDURES ANTI-WITWAS & ATYPISCHE VERRICHTINGEN

Workshops
in samenwerking met CRM
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GROUP

WORKSHOP IT-TOOLS
OM AAN ASSURMIFID TE VOLDOEN

Inschrijven

DINSDAG 12 MEI | SINT-NIKLAAS | 14U00 - 17U00
De FSMA benadrukte recent nog dat de witwaswetgeving ook aan de verzekeringstussenpersonen zelf heel wat verplichtingen
oplegt. Zo dienen de nodige interne procedures te worden opgesteld binnen het kantoor. Maar wanneer bent u meldingsplichtig, wat gebeurt er indien u dit doet en wat mag u niet doen? Wat zijn de gevolgen? Wat is uw aansprakelijkheid? Hoe kan u
witwaspraktijken herkennen en wanneer riskeert u zelf betrokken te worden?
Geert Delrue en Steven Thiré gaan hier tijdens dit seminarie dieper op in en geven raad aan de hand van voorbeelden uit de
praktijk. Tijdens de uiteenzetting is het de bedoeling dat u uw vragen en bekommernissen kan delen met de sprekers en er
antwoorden worden gegeven op maat van de praktijk van de zelfstandige financiële tussenpersoon. Aan het einde van het seminarie wordt ook een model van een interne procedure op het vlak van witwaspreventie voor een kantoor – zoals vereist door de
FSMA - gepresenteerd aan de deelnemers
Geert Delrue is auteur van het boek “Witwassen en financiering van terrorisme” en wordt algemeen
erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Hij doceert aan verschillende binnen- en
buitenlandse universiteiten en treedt geregeld op als spreker op congressen en seminaries.

Steven Thiré is advocaat bij Ligé. De belangrijkste vakgebieden waarin hij actief is, zijn het vennootschapsrecht waaronder oprichtingen, vereffeningen, faillissementen, maar ook bijstand en advies bij
allerhande transacties zoals overnames en bedrijfsreorganisaties. Daarnaast is hij vertrouwd met het
handelsrecht en allerhande commerciële contracten, waarbij hij zowel adviseert als de cliënten regelmatig bijstaat in juridische procedures voor verschillende rechtbanken en arbitrale colleges. In opdracht
van BZB heeft hij een model opgesteld voor de procedures inzake anti-witwas.

DINSDAG 26 MEI | ANTWERPEN | 14U00 - 15U30

Naam kantoor:

Na de theorie de praktijk. FSMA voorziet mystery shoppers en
MiFID compliant controles vanaf mei 2015. CRM Group toont u live
vanop een realtime werkomgeving van een collega-makelaar hoe
u een controle goed doorstaat. Om te kunnen deelnemen aan dit
seminarie dient u niet te werken met CRM-software. Ook andere
beheersystemen komen aan bod.

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

Volgende punten staan op het programma:
• Efficiënte gegevensbewaring
• Een activiteitenrapport genereren
• Semi - automatische bemiddelingsfiches in uw tekstverwerker
• Transparantie middels een MiFID compliant website en
klantenportaal
• …

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 2:

KOSTPRIJS € 25

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 1:
...................................................................................................

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

BZB-lidnummer : ....................................................................
Kantooradres:
...................................................................................................
...................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................
E-mail:

KOSTPRIJS € 95

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

IK SCHRIJF IN VOOR

VERKOOP OP AFSTAND & MARKTPRAKTIJKEN

Dinsdag 12 mei: Procedures

1 PUNT BANK +
1 VERZEKERING

anti-witwas & atypische verrichtingen
DONDERDAG 4 JUNI | NAZARETH | 13U30 - 17U30

Sint-Niklaas - 95€ pp.

De verkoop op afstand is onderworpen aan een aantal wettelijke vereisten. Tijdens dit seminarie legt advocaat Tim Baes u uit
wat deze zijn en waar u specifiek op moet letten. Er wordt ook specifiek ingezoomd op de website. Welke informatie moet deze
precies bevatten volgens de wet op de marktpraktijken en Twin Peaks II? Wat zijn de ICT-mogelijkheden en welke regels moet u
in acht nemen om de privacy van de klant te beschermen? Mag u acties organiseren en aan welke voorwaarden moet worden
voldaan? Deze en vele andere vragen komen tijdens dit seminarie aan bod.

Donderdag 4 juni: Verkoop op afstand

Tim Baes is advocaat bij ‘Braeckmans Advocaten’. Hij legt zich toe op het handelsrecht in het algemeen
met bijzondere aandacht voor en expertise in consumentenrecht en consumentenbescherming, marktpraktijken, retail bankrecht en Europees recht. Hij heeft een grondig inzicht in de problemen die zich in
de praktijk stellen bij de naleving van de diverse wetten en voorschriften in dat verband. In de genoemde
voorkeurmateries wordt hij geregeld gevraagd als auteur voor publicaties of gastspreker op conferenties.

KOSTPRIJS € 70

& marktpraktijken
Nazareth - 70 € pp
Dinsdag 26 mei - Workshop IT-tools om
aan AssurMiFID te voldoen
Antwerpen - 25 € pp

Of schrijf in via onze website
www.bzb.be/nl/opleidingskalender
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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.

EEN VAN UW COLLEGA’S ZOEKT:

 Meer informatie over bovenstaande oproepen?
Stuur een e-mail naar annelien@bzb.be.

- EEN VENNOOT VOOR EEN

1 Bankagentschap in wijde omgeving van Brugge

- EEN OVER TE NEMEN
1 bank- en verzekeringsagentschap in regio Antwerpen – Schilde
1 verzekeringsportefeuille in regio Harelbeke
1 verzekeringsportefeuille in regio Zuid-West-Vlaanderen

 Uw bericht in deze rubriek? 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. U kiest zelf of u
rechtstreeks wenst gecontacteerd te worden door
geïnteresseerden of dit liever wat discreet houdt en
de contacten via BZB wil laten verlopen.

Een greep uit

het opleidingsaanbod
van onze opleidingspartners
BZB-leden genieten korting op het opleidingsaanbod van onze partners. Hieronder vindt u enkele
opleidingen die zij in het voorjaar van 2015 aanbieden.

GLOBAL FINANCIAL PLANNING

FEBELFIN ACADEMY

LEVENSVERZEKERINGEN IN KADER VAN
SUCCESSIEPLANNING (NAMIDDAGSESSIE)

WAARHEEN MET DE BANKEN
IN HET NIEUWE REGELGEVEND KADER

Grobbendonk (30 maart) of Gent (23 april)
Geregelde bijscholing: 4 punten bank en 4 punten verzekeringen

Brussel (4 mei)
Geregelde bijscholing: 6 punten bank

PLANNER IN SUCCESSIE (OPLEIDINGSTRAJECT VAN
4 DAGEN)

KREDIETEN AAN PARTICULIEREN

Gent (start op 22 april & 5 mei)
Geregelde bijscholing: 12 punten bank en 12 punten verzekeringen

Brussel (11 mei)
Geregelde bijscholing: 6 punten bank

KREDIETEN EN ZEKERHEDEN
VAN BELEGGINGSADVIES OVER SPAARREKENINGEN
EN KASBONS NAAR ALTERNATIEVEN (SESSIE VAN
2 DAGEN)







     

       
      

       
      

        
        

       
     

        
       

Gent (4 & 11 mei), Grobbendonk (18 & 26 mei)
Geregelde bijscholing: 12 punten bank en 6 punten verzekeringen

KLUWER OPLEIDINGEN (LIEVEN VAN BELLEGHEM)

PRACTICALI

UPDATE FISCALITEIT VOOR BANK EN VERZEKERING

AANGIFTE PERSONENBELASTING EN
VENNOOTSCHAPSBELASTING

GRONDIGE FISCALE OPLEIDING “WOONKREDIETEN –
LEVENSVERZEKERING – PENSIOENSPAREN”
Antwerpen (2 & 9 juni), Lummen (3 & 10 juni), Gent (4 & 11 juni),
Gits (1 & 8 juni)
Geregelde bijscholing: 5 punten bank en 7 punten verzekering

      






 Meer info en volledig opleidingsaanbod:
www.febelfin-academy.be

 Meer info en volledig opleidingsaanbod: www.gfp.be

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

        
        


Brussel (28 mei)
Geregelde bijscholing: 6 punten bank

Tielt (4 mei), Elewijt (11 mei), Sint-Niklaas (12 mei),
Gent (18 mei), Antwerpen (19 mei), Herentals (21 mei)
Geregelde bijscholing: 4 punten bank en 3 punt verzekeringen

WOONKREDIETEN IN DE PB-AANGIFTE
Herentals (3 juni), Elewijt (9 juni), Affligem (10 juni), Gent
(11 juni), Hasse (17 juni)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank en 1 punt verzekeringen

FINANCIËLE ANALYSE

SUCCESSIEPLANNING IN NIEUW
SAMENGESTELDE GEZINNEN

Gits (16 en 23 maart), Lummen (11 en 18 mei)
Geregelde bijscholing: 6 punten bank en 3 punten verzekering

Gent (23 april), Antwerpen (27 april), Hasselt (30 april)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank

 Meer info en volledig opleidingsaanbod:
www.bzb.be/uploads/LievenVanBelleghem.pdf

 Meer info en volledig opleidingsaanbod:
www.practicali.be

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
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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:
Kantooradres:
Tel. 					

Fax:

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

€ 250,00
€ 280,00
€ 310,00
€ 340,00

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

€ 370,00
€ 400,00
€ 430,00
€ 460,00

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

€ 490,00
€ 520,00
€ 550,00
€ 580,00

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

Datum
Handtekening

▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.

