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INSPECTIES OP NALEVING GEDRAGSREGELS,
INTERVIEW MET GREGORY DEMAL
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P2A8099

Vertrouw op de
kracht van ervaring.

Met een grote schat aan kennis en ervaring vervolgt de olifant
evenwichtig en standvastig zijn weg.
Slimme investeringen en jarenlange knowhow vormen de basis
voor evenwichtige vermogensbeherende fondsen. Dit kenmerkt
het succesverhaal van het gemeenschappelijke beleggingsfonds
naar Luxemburgs recht Ethna-AKTIV (T).
Voor evenwichtige beleggingen:
ethenea.be/nl/ethna-aktiv
Ethna-AKTIV (T) is geen garantiefonds. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID), het jaarlijkse en halfjaarlijkse verslag
zijn gratis verkrijgbaar (in het Frans en het Nederlands) bij de beheersmaatschappij CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C
b 320, B-1000 Brussels. Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR. Het fonds
belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito’s. De totale
waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49 % van het nettovermogen
van het fonds. De belegging in andere fondsen mag niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen van het fonds. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een EU-lidstaat of Zwitserland. Met het oog op de afdekking of de toename van het
vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten). U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw
belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus en in de KIID. Instapkosten: max. 3,0 %. In België bedraagt
de roerende voorheffing 25 %. De actuele prijzen van de fondseenheden worden gepubliceerd in het dagblad De Tijd. De essentiële beleggersinformatie moet voor elke belegging gelezen worden.

Edito

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

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

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

Momentum | 1

We staan voor een ander tijdperk. De digitale trein raast verder en doorklieft het financiële
landschap. De zelfstandige financiële tussenpersoon zal het steeds meer moeten ontgelden.
Maar is dat wel zo?
Niets is minder waar. Uit studies blijkt dat tussen al dat digitale geweld de zelfstandige
tussenpersoon een sterkhouder is. Hij is de buffer van vertrouwen tussen bank en klant.
Bij financiële beslissingen hebben mensen nood aan een persoon van vlees en bloed die
ze kunnen vertrouwen. We mogen terecht fier zijn op ons beroep en ons niet langer in een
hoekje verschuilen om geen klappen te vangen.
Daarom ook dat we de politici en de toezichthouder ervan willen overtuigen om de
tussenpersoon toe te laten om te doen waar hij goed in is en mistoestanden te vermijden.
En daarbij gaat het niet alleen om mistoestanden in het contact met de klant. We willen
niet alleen werkbare financiële regels, maar ook en vooral dat het ondernemerschap wordt
mogelijk gemaakt en zelfs wordt aangemoedigd. In deze nieuwe context zijn een deel van
de spelregels tussen tussenpersoon en financiële instelling volledig verouderd en hebben ze
soms een pervers effect.
Op ons congres zetten we dit ondernemerschap bij de zelfstandige financiële
tussenpersoon in de picture. Zorg dat u erbij bent op 15 oktober en laat u inspireren!
Albert Verlinden
Voorzitter BZB
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AssurMiFID
Inspecties op naleving

gedragsregels

Begin mei is de FSMA gestart met haar inspecties op de
naleving van de AssurMiFID-regels in de sector. Bent u
verzekeringstussenpersoon? Dan bestaat de kans dat ook u wordt
gecontroleerd. Wij stelden Gregory Demal, lid van het directiecomité
van de FSMA, hierover een aantal concrete vragen.

INTERVIEW

Wat is precies de bedoeling van de
inspecties?
De inspecties hebben tot doel de correcte
naleving van de gedragsregels - de
zogenaamde «AssurMiFID-regels» - door
zowel de verzekeringstussenpersonen als de
verzekeringsondernemingen te verzekeren.
Ter herinnering, deze gedragsregels hebben
als doelstelling de bescherming van de
financiële consument te versterken. Deze
inspecties kaderen binnen het takenpakket
dat de wet van 4 april 2014 en de Koninklijke
besluiten van 21 februari 2014 aan de FSMA
hebben toevertrouwd.

Hoe gaat de FSMA
bij de inspecties te werk?
Om de inspecties te kunnen uitvoeren,
doet de FSMA een beroep op een
professionele ploeg van inspecteurs. Deze
inspecteurs hebben een auditmethodologie
ontwikkeld die sinds meerdere jaren haar
doeltreffendheid heeft bewezen voor
het toezicht op de MiFID-regels in de
banksector. Deze aanpak zal nu ook,
mutatis mutandis, naar de
verzekeringssector worden uitgerold.
Deze auditmethodologie berust op
drie elementen: een risk assessment,
de inspectiemissies zelf en een strikte
planning. Voor de uitvoering van de
inspectieopdrachten heeft de FSMA twee
tools ontwikkeld, namelijk een interne
werk- en documentatiemethodologie en
de werkprogramma’s. Deze laatste zijn
gerelateerd aan de vijf MiFID-thema’s die
de FSMA heeft geïdentificeerd voor de
verzekeringssector: algemene overwegingen,
zorgplicht, belangenconflicten, inducements
en informatie aan cliënten. Zo kan men een
gestandaardiseerde inspectiebenadering
waarborgen binnen een vast referentiekader
voor de hele sector. Om voor transparantie
te zorgen over haar aanpak heeft de FSMA
beslist om deze werkprogramma’s op haar
website te publiceren.
Tijdens haar inspectiebezoeken bij
de verzekeringstussenpersonen
controleert de FSMA ook het respect
van andere bepalingen, zoals de
inschrijvingsvoorwaarden (of het “statuut”).
Ook het gesprek (interview) met de
tussenpersoon of zijn medewerkers
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vormt tijdens de inspectie een belangrijk
onderdeel, uiteraard in combinatie met
de analyse van andere informatie die ter
plaatse wordt ingewonnen.

Wordt de tussenpersoon op
voorhand op de hoogte gebracht?
Natuurlijk komen onze mensen niet zomaar
aan de deur kloppen! De tussenpersoon
bij wie een inspectie plaatsvindt, wordt op
voorhand verwittigd via wat men in ons
jargon een « aankondigingsbrief » noemt.
Het gaat hier dus geenszins om mystery
shopping.
Met deze brief wordt de tussenpersoon
geïnformeerd over de perimeter van de
inspectie (de scope), bijvoorbeeld de
thema’s van de gedragsregels die in het
kader van de inspectie aan bod zullen
komen. Hierbij wordt hij ook
verzocht om bepaalde informatie
op voorhand mee te delen om de
inspectie tijd-efficiënt te houden voor
iedereen, ofwel deze documenten ter
beschikking te houden tijdens het
bezoek. Deze informatie kan zowel slaan
op het luik “verzekeringsbemiddeling”
(bv. verzekeringspolissen) als op het luik
“inschrijvingsvoorwaarden”
(bv. bijscholingsattesten).
Zo weet de tussenpersoon op voorhand
precies wat hem te wachten staat en kan
hij de nodige informatie en documenten
voorbereiden.

Kan men bij het vaststellen van een
inbreuk gesanctioneerd worden?
De wet voorziet in verschillende
sanctiemogelijkheden in geval van
niet-naleving van de gedragsregels of
de inschrijvingsvoorwaarden. Wat de
gedragsregels betreft zal de FSMA voor elke
tekortkoming die zij tijdens de inspectie
vaststelt, een van de volgende maatregelen
treffen: een bevel, een aanbeveling of een
aandachtspunt. Een 'bevel' is een maatregel
waarmee de FSMA de onderneming of de
tussenpersoon beveelt herstelmaatregelen
te treffen binnen een door haar opgelegde
termijn. De FSMA neemt deze maatregel als
ze een overtreding vaststelt van de MiFIDgedragsregels of van de reglementering
die ermee verband houdt. Een

'aanbeveling' wijst op onvolkomenheden
in de wijze waarop de onderneming of de
tussenpersoon de MiFID-gedragsregels
of de reglementering die ermee verband
houdt, toepast. De FSMA verwacht dat
een actieplan wordt opgesteld dat in
detail beschrijft hoe de onvolkomenheden
weggewerkt zullen worden. Tot slot kan
de FSMA een 'aandachtspunt' onder
de aandacht van de onderneming of de
tussenpersoon brengen zonder dat zij
hierover een actieplan voor de korte termijn
verwacht.
Indien de vastgestelde tekortkomingen
niet verholpen worden binnen de door
de FSMA vastgelegde termijn, kan zij
overgaan tot bijkomende maatregelen ter
bescherming van het publiek. Overtredingen
van de inschrijvingsvoorwaarden
kunnen in sommige gevallen wettelijk
leiden tot een ambtshalve verval van de
inschrijving, zonder dat de FSMA over enige
beoordelingsmarge beschikt. Bovendien
kan de FSMA tijdens de hersteltermijn de
tussenpersonen verbieden om een deel of
het geheel van zijn activiteit uit te oefenen
door zijn inschrijving te schorsen. In functie
van de ernst van de tekortkomingen kan
de FSMA ten slotte ook overgaan tot het
opleggen van administratieve sancties, zoals
een dwangsom, boete, of nog de vervanging
gelasten van de betrokken bestuurders of
zaakvoerders.
Nu, laten wij duidelijk zijn: de
gedragsregels zijn een materie die voor
de verzekeringssector nog relatief recent
zijn. De aanpak waarvoor de FSMA
momenteel gekozen heeft, is resoluut
meer pedagogisch dan repressief. Dit belet
uiteraard niet dat de FSMA - indien zij zware
tekortkomingen zou identificeren - niet zal
nalaten haar verantwoordelijkheid te nemen
en niet zal aarzelen om haar wettelijke
middelen ook aan te wenden.

 “De gedragsregels zijn een materie
die voor de verzekeringssector
nog relatief recent zijn: de aanpak
waarvoor de FSMA momenteel
gekozen heeft, is resoluut meer
pedagogisch dan repressief.”

INTERVIEW

Wordt er tijdens de inspecties
gepeild naar de kennis?
De FSMA hecht veel belang aan het
professionalisme van alle actoren in de
financiële sector. Van een tussenpersoon
die verzekeringsovereenkomsten
commercialiseert, wordt verwacht dat hij
deze begrijpt en degelijk kan uitleggen aan
zijn cliënt. Is dit niet het geval, dan is het
moeilijk te vatten hoe de gedragsregels op
een bevredigende wijze toegepast zullen
worden. Dit is bijvoorbeeld een punt
waarnaar de inspecteur zal peilen tijdens
zijn gesprekken met de tussenpersoon.

Wordt er gekeken naar het aantal
behaalde opleidingspunten en
of men over de nodige diploma’s
beschikt?
Opleidingspunten en diploma’s
zijn aspecten die vallen onder de
inschrijvingsvoorwaarden: zowel bij de
initiële inschrijving of later, om deze
up-to-date te houden (bijscholing). Deze
aspecten van het statuut komen zoals reeds
uiteengezet aan bod in het kader van de
inspecties.

Wat is het verschil met mystery
shopping?
Via mystery shopping kunnen medewerkers
van de FSMA of daartoe door de FSMA
gemachtigde externen vaststellingen doen
bij gereglementeerde ondernemingen of
tussenpersonen zonder kenbaar te maken
dat dit gebeurt in opdracht van de FSMA.
Mystery shopping kan gebruikt worden in
het kader van het toezicht door de FSMA
op de naleving van de gedragsregels en
in het kader van de bevoegdheden die de
FSMA heeft inzake de bescherming van de
financiële consument.
De FSMA heeft ervoor geopteerd om
mystery shopping te gebruiken ter
aanvulling van de bestaande inspecties.
Indien tijdens de mystery shoppingbezoeken inbreuken op het wettelijk kader
vastgesteld worden, zal de FSMA verder
onderzoek moeten uitvoeren voordat ze
specifieke maatregelen neemt of sancties
oplegt. De FSMA gebruikt de resultaten
van de mystery shopping om haar risk
assessment te voeden en anderzijds de
effectiviteit van de door de geïnspecteerde

ondernemingen geïmplementeerde
maatregelen te toetsen.
In tegenstelling tot bij een klassieke
inspectie, wordt mystery shopping per
definitie niet aangekondigd. De mystery
shoppers doen zich voor als gewone
cliënten, terwijl de inspecteurs van de
FSMA hun rol van meet af aan duidelijk
maken.

Hoe gebeurt de selectie van
tussenpersonen waarbij
gecontroleerd wordt? Wordt er
gekeken naar de input van de
verzekeraars of maakt de FSMA
zelf een selectie?
De selectie van de tussenpersonen komt
uitsluitend aan de FSMA toe. Hier spelen
meerdere parameters mee. Zonder te ver
in technische details te gaan, neemt de
FSMA in dit opzicht verschillende aspecten
in aanmerking: omvang van de activiteiten
(aard en volume) van de tussenpersoon
voor de onderzochte thema’s, aantal
tewerkgestelde medewerkers, geografische
spreiding, eventuele klachten, etc. Uiteraard
maakt de FSMA hiertoe gebruik van alle
nuttige informatie die zij inzamelt.

De FSMA heeft werkprogramma’s
opgesteld. Wat is daarvan de
bedoeling? Hoe kunnen de
tussenpersonen deze programma’s
gebruiken?
Een constante bekommernis van de FSMA
is om de aanpak van haar toezichtbeleid
en controle-aanpak zo voorspelbaar
mogelijk te houden voor de personen die
aan haar toezicht onderworpen zijn. De
werkprogramma’s, die de FSMA op haar
website heeft gepubliceerd, werden precies
met dat oogmerk ontwikkeld. Ik verwijs
terug naar de eerste vraag voor verdere
toelichting over de auditmethodologie
die de FSMA heeft ontwikkeld inzake het
toezicht op de gedragsregels.

De werkprogramma’s dienen voor
de verzekeringsondernemingen en
tussenpersonen als hulpmiddel bij de
ontwikkeling van hun eigen procedures en
documenten voor de toepassing van de
gedragsregels. Maar hun gebruik is geen
verplichting: de tussenpersonen zijn vrij
om hun activiteit te organiseren op de
wijze die zij het meest geschikt achten,
vanzelfsprekend zolang zij de gedragsregels
correct toepassen.
Het laat de tussenpersonen wel toe om
de gedragsregels accuraat en consistent
toe te passen en maakt hen duidelijk welke
de verwachtingen van de FSMA zijn als
toezichthouder. Ik onderstreep hierbij dat
het geen gangbare praktijk is voor een
auditor om zijn auditprogramma’s zomaar
te publiceren. Dit geeft dus blijk van grote
transparantie, een waarde die de FSMA als
toezichthouder hoog in het vaandel draagt.
Last but not least zal de FSMA uiteraard
rekening houden met de aard en de omvang
van de activiteiten van de tussenpersoon en
zal zich dus laten leiden door een zin voor
proportionaliteit.

De circulaire AssurMiFID is
aangepast. Kan u de belangrijkste
wijzigingen kort even schetsen?
De FSMA heeft inderdaad heel recent een
nieuwe versie van de circulaire AssurMiFID
openbaar gemaakt (1 september 2015).
De voornaamste aanleiding hiertoe was
de publicatie van de circulaire inzake de
bewaring van gegevens en het dossier van
de cliënt.
Om de leesbaarheid te verhogen, hebben
wij geopteerd om deze laatste circulaire
op te nemen als een hoofdstuk (namelijk
sectie 9) van de algemene circulaire over
“AssurMiFID”. Meteen hebben we ook van
de gelegenheid gebruik gemaakt om de
tekst op legistiek vlak te actualiseren.

 U vindt de werkprogramma’s op www.fsma.be/nl/Supervision/MiFID/
instrumentsassurmifid/programsasurmifidvt.aspx.
De aangepaste circulaire kan u downloaden via http://www.fsma.be/~/media/
Files/fsmafiles/circ/nl/2015/fsma_2015_14.ashx
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Kredietbemiddeling
Wat staat u te doen?

U bent bank- en/of verzekeringstussenpersoon en doet aan bemiddeling
in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet?
Dan moet u binnenkort een aanvraag tot inschrijving als kredietbemiddelaar doen bij de FSMA.
Naargelang uw situatie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen om uw inschrijving te
verkrijgen. Weet u wat deze zijn en of u in aanmerking komt voor het overgangsregime?
Volg onderstaand stappenplan dat BZB voor u uitwerkte en ontdek wat u te doen staat.
Alle informatie in dit artikel is onder voorbehoud van goedkeuring van het voorontwerp van wet tot wijziging van titel 4, hoofdstuk 4 van
boek VII van het Wetboek van economisch recht, van het voorontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dit hoofdstuk, en van het
voorontwerp van koninklijk besluit op de sociale kredietgevers.

STAP 1: KIES UW STATUUT
Bemiddelt u in hypothecair krediet, in consumentenkrediet of in beide?
Per activiteit dient u een van onderstaande statuten te kiezen.

Makelaar
Hypothecair
krediet

Makelaar
Consumentenkrediet

Verbonden
Agent

Verbonden
Agent
Agent in
nevenfunctie

Subagent

STAP 2: BEPAAL WIE DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN ZIJN
De betrokken verantwoordelijke personen verschillen naargelang van het statuut van de kredietbemiddelaar. Zij moeten voldoen aan de
wettelijke voorwaarden voor betrokken verantwoordelijke personen.
Alle
kredietbemiddelaars

Natuurlijke
personen

Rechtspersonen

Verantwoordelijke
voor de distributie

Bemiddelaar
zelf

Effectieve
leider

Bemiddelaar in hypothecair krediet
(kredietmakelaar, verbonden agent, subagent)

x

x

x

Kredietmakelaar en verbonden agent in
consumentenkrediet

x

x

x

Bestuurder die geen
effectieve leider is
x

STAP 3: CHECK OF DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN AAN DE VEREISTE BEROEPSKENNIS VOLDOEN
De verantwoordelijke personen moeten voldoen aan de vereiste beroepskennis. Dit wil zeggen dat ze een diploma hoger onderwijs
moeten kunnen voorleggen, alsook een bewijs dat ze geslaagd zijn in een objectief en meetbaar examen hypothecair krediet en/of
consumentenkrediet (afhankelijk van uw activiteit). Tot slot moeten ze over de vereiste ervaring beschikken. In onderstaande tabellen ziet u
of uw verantwoordelijke personen in aanmerking komen voor het overgangsregime en aan welke vereisten ze al dan niet moeten voldoen.

1. Personen die actief zijn of geweest zijn in bemiddeling van bank- en beleggingsdiensten
CONSUMENTENKREDIET

Diploma hoger
secundair onderwijs

Alle kredietbemidddelaars

Natuurlijke personen

Rechtspersonen

Verantwoordelijke
voor de
distributie1

Bemiddelaar zelf

Effectieve leider

X

Vereiste ervaring2

Bewijs van slagen
in een objectief en
meetbaar examen
hypothecair krediet
Vereiste ervaring2

Aangesteld voor
1 januari 2015

X

X

X

Aangesteld tussen
1 januari 2015 en
31 oktober 2015

X

X

Alle kredietbemidddelaars

Natuurlijke personen

Verantwoordelijke
voor de
distributie1

Bemiddelaar zelf

Ingeschreven
voor
1 januari 2015
Diploma hoger
secundair onderwijs

Ingeschreven tussen
1 januari 2015 en
31 oktober 2015

X
(tenzij actief voor
1 november 2015)

Bewijs van slagen
in een objectief en
meetbaar examen
consumentenkrediet

HYPOTHECAIRKREDIET

Ingeschreven voor
1 januari 2015

Rechtspersonen

Effectieve leider

Ingeschreven tussen
1 januari 2015 en
31 oktober 2015

Aangesteld
voor
1 januari 2015

Bestuurder die
geen effectieve
leider is

Aangesteld tussen
1 januari 2015 en
31 oktober 2015

X
(tenzij actief voor
1 november 2015)

X

X

X

X

X

X

X

X

1
De VDD moet deel uitmaken van de effectieve leiding van de kredietgever of de kredietbemiddelaar of als werknemer bij hem in dienst zijn. Hebt u meer dan
10 PCP's in kredietbemiddeling? Dan moet u een tweede VVD aanstellen.
2
Voor kredietmakelaar: 1 jaar, verbonden agent: 6 maanden. Voor een subagent is geen ervaring vereist.
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2. Personen die niet actief zijn of zijn geweest in bemiddeling van bank- en beleggingsdiensten
Personen die voor 1 november 2015 activiteiten van kredietbemiddeling uitoefenden, moeten geen getuigschrift hoger secundair
onderwijs aan de FSMA bezorgen. Wanneer ze voor 1 november 2015 geslaagd zijn in een objectief en meetbaar examen
consumentenkrediet en/of hypothecair krediet, moeten ze niet slagen in een bijkomend examen voor die activiteit(en).

STAP 4: CHECK OF UW PCP’S AAN DE VEREISTE BEROEPSKENNIS VOLDOEN
De personen in contact met het publiek moeten voldoen aan de vereiste beroepskennis. Dit wil zeggen dat ze moeten beschikken over
een bewijs dat ze geslaagd zijn in een objectief en meetbaar examen consumentenkrediet en/of hypothecair krediet (afhankelijk van uw
activiteiten).

1. Personen die actief zijn of geweest zijn in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
CONSUMENTENKREDIET

Actief geworden
voor 1 januari 2015

Moet geslaagd zijn in een
objectief en meetbaar examen
consumentenkrediet

HYPOTHECAIR
KREDIET

Moet geslaagd zijn in een objectief
en meetbaar examen hypothecair
krediet

Actief geworden
tussen 1 januari 2015
en 31 oktober 2015

X

Actief geworden
voor 1 januari 2015

Actief geworden
tussen 1 januari 2015
en 31 oktober 2015

X

Actief geworden
na 31 oktober 2015

X

Actief geworden
na 31 oktober 2015

X

2. Personen die niet actief zijn of zijn geweest in bemiddeling van bank- en beleggingsdiensten
Personen die voor 1 november 2015 actief zijn geworden in kredietbemiddeling, moeten hun beroepskennis aantonen door het bewijs
voor te leggen dat ze geslaagd zijn in een individueel en objectief meetbaar examen consumentenkrediet en/of hypothecair krediet. Dit
bewijs moet de kredietbemiddelaar bijhouden.

 Opgelet! Anders dan bij bank- en verzekeringsbemiddeling moet de bestuurder die geen effectieve leider is voor uw inschrijving
als bemiddelaar in hypothecair krediet aan de diploma- en examenvereiste voldoen.

STAP 5: KIJK HOEVEEL TIJD U HEBT OM EEN AANVRAAG TOT INSCHRIJVING TE DOEN
De tijd die u hebt om uw aanvraag tot inschrijving te doen, hangt af van het feit of u een voorlopige machtiging krijgt om uw activiteiten
als kredietbemiddelaar na 1 november 2015 verder te zetten. In onderstaande tabel ziet u onder welke regeling u valt en hoeveel tijd u hebt
om een aanvraag tot inschrijving te doen.

Wanneer bent u gestart met kredietbemiddeling?

Hoeveel tijd hebt u om uw aanvraag tot inschrijving te doen?

voor 1 november 2014

U hebt tijd tot 30 april 2017

Dit kan u aantonen door één van de volgende documenten ter
beschikking te houden van de FSMA:
- een bewijs dat u voor 1 november 2014
commissielonen heeft ontvangen in verband met uw
activiteit in hypothecair krediet/consumentenkrediet,
in dezelfde hoedanigheid als deze waarin u de
inschrijving vraagt;
- een overeenkomst met een kredietgever inzake
hypothecair krediet/consumentenkrediet, gedateerd
voor 1 november 2014, in dezelfde hoedanigheid als
deze waarin u de inschrijving vraagt.
De voorlopige machtiging geldt alleen voor de hoedanigheid
waarin u meer dan een jaar actief was.

Tussen 1 november 2014 en 31 oktober 2015

 Lijkt dit alles heel verwarrend? Geen nood.
Wanneer u voor 1 november 2014 met kredietbemiddeling
gestart bent, hebt u nog tot 30 april 2017 de tijd om uw
aanvraag tot inschrijving te doen. BZB zal haar leden in
tussentijd informeren en diverse informatievergaderingen
organiseren.

U moet uw aanvraag tot inschrijving zo snel mogelijk doen na
2 november 2015
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STAP 6: BEREID UW INSCHRIJVINGSDOSSIER GOED
VOOR
Om uw inschrijvingsdossier in te dienen, zal u heel wat gegevens en
documenten moeten verzamelen: identificatiegegevens, diploma’s,
attesten examens, uitreksels strafregisters en vragenlijsten, etc.
Hebt u deze documenten ooit al ingediend bij uw aanvraag als
bank- en/of verzekeringstussenpersoon? Dan moet u dat toch
opnieuw doen.
Bereid u goed voor zodat u uw dossier correct en volledig kan
indienen om te vermijden dat uw aanvraag tot inschrijving wordt
afgekeurd.

TIP
 Bekijk het filmpje van de FSMA op https://mcc-info.fsma.be/nl/hoe-bereid-ik-mijn-inschrijvingsdossier-als-kredietbemiddelaar-voor.

STAP 7: dien uw aanvraag in
U moet uw aanvraag tot inschrijving doen via de online applicatie die de FSMA speciaal daartoe heeft ontwikkeld. Deze vindt u op:
https://mcc-info.fsma.be/nl/applicatie en zal beschikbaar zijn vanaf maandag 2 november 2015.
Bent u verbonden agent? Ga dan eerst na of uw principaal de inschrijvingen niet collectief doet.

Algemene voorwaarden om een inschrijving als kredietbemiddelaar te krijgen
- U kunt zowel als natuurlijke persoon als rechtspersoon aan kredietbemiddeling doen.
- U moet een ondernemingsnummer hebben.
- Uw hoofdbestuur moet in België gevestigd zijn.
- U moet een eenmalige inschrijvingskost betalen.
- U moet aantonen dat u een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten
- U moet aantonen dat u bent toegetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.
- U moet uw professioneel e-mailadres bezorgen.
- Als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, moet u deze volmacht aan de
FSMA bezorgen.

Algemene voorwaarden om een inschrijving als kredietbemiddelaar te houden
- U moet blijvend voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.
- U moet voldoen aan de vereisten inzake bijscholing.
- U moet aan de FSMA een jaarlijkse vergoeding voor de toezichtskosten betalen.

TIP
 De BZB-groepspolis beroepsaansprakelijkheid bij AIG biedt dekking voor kredietvennootschappen.
Interesse? Vraag meer info via www.bzb.be

 Heb u vragen?
De FSMA heeft een website ontwikkeld met daarop een antwoord op veelgestelde vragen over kredietbemiddeling:
https://mcc-info.fsma.be. Hebt u nu al een vraag en vindt u daar geen antwoord? Stel ze gerust aan ons via info@bzb.be
of rechtstreeks aan de FSMA via mcc@fsma.be.
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Alle BZB-ledenvoordelen op een rijtje
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering aan voordelige tarieven
Gratis juridisch advies
Betaalbare opleidingen die punten in het kader van de geregelde bijscholing opleveren (met kmo-portefeuille)
Korting op het opleidingsaanbod van externe opleidingspartners (Febelfin Academy, Kluwer Opleidingen & Practicali)
Korting bij aankoop van een wagen bij BMW, Peugeot, Ford, Nissan, Renault, Opel en Mitsubishi
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)
10 % korting op de pakketten B-light, B-smart en B-international van B-Information
10 % korting op het kantoormateriaal van Otto Office
15% korting bij Touring Glass voor u en uw klanten die niet verzekerd zijn tegen glasbreuk
20% korting op de successierekenaar van Kluwer
10% korting op selectie van boeken, tijdschriften en nieuwsbrieven van Kluwer
Korting op de aankoop van 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.

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

3/06/15 09:38

BZB stelt modelovereenkomst

financiële planning

ter beschikking

Sinds 1 november 2014 is het geven van raad
over financiële planning onderworpen aan
strenge gedragsregels. Zo is men bij het geven van advies
over financiële planning voortaan verplicht
om een schriftelijke overeenkomst op te stellen.
BZB geeft haar leden een duwtje in de rug
en vroeg Tom Van Dyck om een modelovereenkomst
op te stellen.
NOOD AAN WETTELIJK KADER
Tot november vorig jaar was het beroep
van financiële planner niet gereglementeerd. Iedereen kon zich “onafhankelijk
financieel planner” noemen en advies
over financiële planning geven. Dit leidde
tot diverse mistoestanden, wat de nood
aan een wettelijk kader alleen maar deed
toenemen. Maar dat was niet de enige
reden waarom de activiteit van het verstrekken van raad over financiële planning
aan banden werd gelegd. De regelgever
heeft dit ook gedaan omdat de regels
met betrekking tot erfrecht en fiscaliteit
de laatste jaren gevoelig complexer zijn
geworden. Bovendien is het geven van
raad over financiële planning een activiteit
die heel grote gevolgen kan hebben. Niet
alleen voor de grote vermogens, maar
bijvoorbeeld ook voor wie het uitgekeerde
kapitaal van zijn groepsverzekering op het
einde van zijn loopbaan aan zijn kinderen
wil schenken.

NIEUWE WETGEVING
Sinds november 2014 is de wet op
financiële planning van kracht die het
geven van advies over financiële planning
een aantal regels oplegt en aan het gedragstoezicht van de FSMA onderwerpt.
De wet voert ook een nieuw statuut in,
dat van ‘onafhankelijk financieel planner”.
Wie deze titel wenst te gebruiken, moet
vandaag aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Zo mogen onafhankelijk
financieel planners geen beleggings- of
productadvies verstrekken, geen gelden
en/of effecten ontvangen en mogen ze

geen volmacht hebben op de rekening
van hun cliënten. Ook mogen ze hun
activiteit niet cumuleren met immobiliën
en gereglementeerde ondernemingen
zoals banken, kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en bank-, verzekerings- en krediettussenpersonen. Zo wil
de regelgever vermijden dat men met
twee verschillende petjes optreedt ten
opzichte van de klant. Wel is het mogelijk
dat men onafhankelijk financiële planner
is als natuurlijk persoon en bijvoorbeeld
aandeelhouder is in een verzekeringsvennootschap. Voorwaarde is dat deze
activiteiten op een aparte locatie worden
uitgeoefend en dat dit goed wordt geregeld in het belangenconflictenbeleid.

GEVOLGEN VOOR DE
TUSSENPERSOON
De wet op de financiële planning heeft
ook gevolgen voor de zelfstandige financiële tussenpersoon. Die mag wel nog
advies geven over financiële planning,
maar mag in dat kader niet langer advies
verstrekken over beleggingsdiensten
of transacties in individuele financiële
producten. Daarbuiten mag dat wel.
Ook mag de tussenpersoon woorden als
“financieel planner” of gelijkwaardig niet
meer gebruiken in zijn maatschappelijke
of commerciële benaming. Hij mag zich

evenmin voorstellen als onafhankelijk of
het woord “onafhankelijk” verbinden met
de woorden “financieel planner” of gelijkwaardig. Enkel de onafhankelijk financieel
planner mag dat. De tussenpersoon mag
wel in zijn brochures, publiciteit, etc.
vermelden dat hij aan financiële planning
doet.

WAT IS RAAD OVER FINANCIËLE
PLANNING?
Raad over financiële planning wordt in de
wet heel ruim gedefinieerd. Het betreft
meer bepaald alle raad over het optimaliseren van het vermogen van een klant
(zoals raad over de structuur, de planning
in de tijd, de bescherming, de juridische
organisatie of de overdracht), en dit op
grond van de behoeften en de doelstellingen die de cliënt aangeeft. Het gaat
dan om vragen als: hoe het vermogen
structureren? Hoe het beschermen? Hoe
de overdracht van het vermogen regelen?
Hoe de evolutie ervan plannen gelet op
de doelstellingen van de cliënt? Wat is de
impact van de verschillende structureringsopties?

DUNNE LIJN
Advies dat betrekking heeft op individuele
financiële producten is geen raad over
financiële planning. Ook het geven van

 BZB-leden kunnen de modelovereenkomst financiële planning downloaden in het
ledengedeelte van de website www.bzb.be. Op de website van de FSMA staat een
FAQ met de meest gestelde vragen inzake financiële planning.
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algemene informatie valt buiten de wet.
Zo is de berekening van door de cliënt
verschuldigde successierechten geen raad
over financiële planning. Hetzelfde geldt
voor informatie over het toepasselijke erfstelsel of fiscale adviezen die bij de commercialisering van een financieel product
worden gegeven. Ook als in het algemeen
uitleg wordt gegeven over de kenmerken
en gevolgen van het in een vennootschap
onderbrengen van een activiteit, over de
gevolgen van nieuwe wetgeving, over de
juridische gevolgen van alternatieve technieken om een goed te schenken of over
bepaalde buitenlandse belastingregimes,
is dat in principe geen raad over financiële
planning. Maar in de praktijk is het niet zo
eenvoudig te bepalen wanneer men al dan
niet bezig is met financiële planning en
dient geval per geval te worden gekeken.
De lijn is erg dun.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN INDIEN
MEN RAAD OVER FINANCIËLE
PLANNING GEEFT?
Er zijn verschillende gevolgen. Ten eerste
moet de tussenpersoon een schriftelijke
overeenkomst sluiten. Ten tweede gelden
een heel aantal wettelijke gedragsregels.
Zo moet de tussenpersoon zich bijvoorbeeld op een loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van de
klant. Belangrijk is dat hij (voor de verstrekking van de raad) alle vereiste informatie
over de persoonlijke situatie van de klant
schriftelijk moet inwinnen. Hieronder valt
onder meer informatie over zijn financiële,

familiale en professionele situatie, alsook
zijn doelstellingen en behoeften inzake
financiële planning. Er moet ook een
dossier worden opgesteld en – belangrijk
– na de verstrekking van de raad moet een
schriftelijk verslag worden overgemaakt
aan de klant. Ten slotte moet de tussenpersoon ook een belangenconflictenbeleid
opstellen, dat specifiek betrekking heeft op
de activiteit van financiële planning.

MODELOVEREENKOMST BZB
Het is dus niet zo vanzelfsprekend om
uit te maken in welke gevallen men de
gedragsregels inzake financiële planning
moet volgen. Nochtans is dit van groot
belang. Er staan immers zware sancties
op het niet naleven van deze regels. Eén
van de voorwaarden is dat een overeenkomst over het advies inzake financiële
planning met de klant moet worden
gesloten. Aangezien nogal wat zelfstandige
financiële tussenpersonen trots zijn op
hun activiteit als financiële planner, biedt
BZB haar leden een modelovereenkomst
financiële planning aan. Meester Tom
Van Dyck, partner van kantoor Liedekerke,
heeft deze overeenkomst uitgewerkt. Het
is een korte overeenkomst, die recto verso
op één pagina kan worden afgedrukt. BZB
beklemtoont wel dat het gebruik van deze
modelovereenkomst door de leden op
eigen verantwoordelijkheid is.

KEUZERECHT VOOR DE KLANT
De wet voorziet als algemene regel dat de
raad over financiële planning steeds vier

Wanneer legt u uw klant best een overeenkomst financiële planning
ter ondertekening voor?
Tom Van Dyck: “De wetgever heeft het u niet makkelijk gemaakt. Het is immers niet
evident om in de praktijk goed in te schatten of u nu wel of niet raad over financiële
planning zal geven. Het is in elk geval een dunne lijn. Maar als het ooit misloopt, zijn
de risico’s wel erg groot voor u – denk bijvoorbeeld aan een successieplanning die
enkele jaren later wordt betwist door ontevreden erfgenamen. Best heeft u dan een
ijzersterk dossier zodat u niets kan worden verweten. Om die reden is het zinvol om
als er ook maar enige twijfel kan zijn, de overeenkomst af te sluiten. Maar bedenkt u
meteen ook dat er een aantal bijkomende regels zijn waaraan u eveneens zal moeten
voldoen, zoals de verplichting tot het gebruiken van een vragenlijst en het opstellen
van een schriftelijk verslag.”

“dimensies” moet omvatten, namelijk
het burgerlijk recht, het fiscaal recht en
de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de
bestaanszekerheid, en de economische
en de financiële context. In de praktijk
willen veel klanten dit niet – zij wensen
bijvoorbeeld enkel een advies over fiscaal
recht. Om deze reden voorziet de modelovereenkomst dat de klant de mogelijkheid heeft om van de algemene regel af
te wijken door uitdrukkelijk opdracht te
geven dat de raad bijvoorbeeld niet ingaat
op de sociale zekerheid. Het is belangrijk
dat dit op eigen initiatief van de klant gebeurt: volgens de wet behoort het immers
aan deze laatste toe om, in alle vrijheid,
zelf te bepalen welke omvang de raad
moet hebben. Als de klant niets aanduidt,
kiest hij dan ook automatisch voor de vier
dimensies.

IS HET AFSLUITEN VAN DE
OVEREENKOMST VOLDOENDE?
De overeenkomst is een belangrijk startpunt en geeft de tussenpersoon reeds
bescherming. Maar, zoals gezegd, moet
de tussenpersoon die raad over financiële
planning geeft, ook verschillende gedragsregels respecteren. Zo moet een vragenlijst
worden ingevuld door de klant, een belangenconflictenbeleid worden uitgewerkt,
een dossier worden bijgehouden, en een
schriftelijk verslag worden opgemaakt voor
de klant.
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combinatie van haar afzonderlijke onderdevan het risico op een portefeuille of het kapisector. Wat zijn de belangrijkste
taal van een bank. Dat is zoals een vliegtuig
len. “Complex” betekent hier dus meer dan
bevindingen?
ontwerpen zonder rekening te houden met
alleen maar ingewikkeld.
De laatste jaren hebben de hoofdkantoren
het bestaan van turbulenties.
van de financiële instellingen geprobeerd
Je kunt het vergelijken met applaus. Meestal

WWW.BZBCONGRES.BE

om de eenvoudige handelingen, zoals geld
opnemen of storten op een zichtrekening,
te laten uitvoeren via het internet of via de
automaten. Het kantoor moest, en nog
steeds, meer de plaats worden waar de
klant financiële experten om advies kwam
vragen over specifieke financiële producten
zoals hypothecaire leningen, verzekeringen, etc. Nu blijkt uit de laatste bevindingen van ons World Retail Bank rapport, dat
in België het aantal agentschapsbezoeken
nog steeds stijgt en dat de financiële
handelingen via het internet ongeveer
status quo blijven, dit in tegenstelling tot
de rest van Europa. Met andere woorden:
het kantoor blijft cruciaal, ook voor de
eenvoudige financiële transacties. Aan de
andere kant blijft financieren via “mobiele
applicaties” spectaculair stijgen. Wat ook
blijkt uit het rapport, is dat de klantentevredenheid voor het tweede jaar op rij aan
het dalen is. Dit wil zeggen dat het belang
van het in elkaar laten vloeien van fysiek en
digitaal bankieren de komende jaren cruciaal wordt. De klant wil een totaalbeleving.
Het fysieke sluit het digitale niet uit en vice
versa, ze zijn als het ware complementair.
Wij denken wel dat het kantoor op zich zal
veranderen. Hierover zullen we het hebben
op het BZB-congres.

In de rapporten staat ook dat de
bedreiging voor de traditionele
banken en verzekeraars
komt van de internet- en
technologiebedrijven als Google,
Apple etc. Hoe serieus moeten we
deze bedreiging nemen?
We moeten hier zeker mee rekening
houden. De financiële instellingen doen
dit al. Sommige banken hebben bijvoorbeeld al contacten met bedrijven zoals
Apple. De banken volgen deze trend met
argusogen, maar dit betekent nog niet
dat die bedrijven banken op korte termijn
gaan vervangen. Het voordeel van deze
bedrijven is dat zij geen kostelijke erfenis
hebben van systemen en door de laatste
ontwikkelingen op technologisch vlak
liggen hun operationele kosten lager.
Wat misschien nog belangrijker is, is dat
deze bedrijven enorm veel data hebben
over hun klanten en hun gedragingen op
het internet. Ze weten waarin de klant
geïnteresseerd is. Dezer dagen is er al

de populaire term “Banking without a
bank” die alles samenvat. Maar het zijn
niet enkel technologische bedrijven die
een bedreiging kunnen vormen. Je hebt
bijvoorbeeld ook de retailers die zich in dit
segment beginnen te profileren.

BART DE WAELE

Blijkt uit jullie onderzoek dat het
verzamelen van klantengegevens,
het analyseren van die data en het
inspelen op de klantennoden via
gebruiksvriendelijke eenvoudige
producten belangrijk is. Wordt
dit een bedreiging voor de lokale
financiële tussenpersoon?
Helemaal niet. Hoe meer kennis over de
klant en zijn gedragingen, hoe beter. Momenteel wordt er veel gesproken over big
data. Naar mijn mening zou men het beter
smart data noemen. Met die data kunnen
banken heel wat doen om hun klanten te
houden en beter op maat te bedienen. Veel
van die essentiële data, zoals bijvoorbeeld
betaalverrichtingen en gedragingen, zit
ook op één of andere manier bij de lokale
financiële tussenpersoon. Hij kent immers
de klant het beste. Het probleem is die
hoeveelheid van data op een efficiënte manier te verzamelen en deze zo te gebruiken
om de klantenervaring te optimaliseren en
de klant naar producten van de financiële
instelling te leiden. Maar de privacy mag
niet worden geschaad. Belangrijk wordt
dus te bepalen hoe het gebruik van data
en privacy het best kunnen worden
gecombineerd.

Waarom heeft u toegezegd om op
het BZB-congres te spreken?
Wij zijn bijna altijd, of altijd, in contact met
de hoofdkantoren van de financiële instellingen om hun digitale strategieën mee te
bespreken of uit te voeren, processen te optimaliseren etc. met als doel hun klanten beter te bedienen zodat de rentabiliteit van de
instelling naar boven gaat en ze gewapend
blijven voor de toekomst. Maar één van de
belangrijkste schakels in dit geheel zijn de
financiële tussenpersonen, waarmee wij
nauwelijks contact hebben. Zij zijn immers
een cruciale schakel in het geheel. Het lijkt
me dan ook meer dan logisch dat we ook
eens kijken wat er leeft in deze groep om zo
een nog betere opzet van totaalbeleving met
onze klanten te bespreken.

Bart De Waele, CEO Wijs

In welke zin heeft technologie het
gedrag van klanten veranderd in de
financiële sector?
De fundamentele eigenschappen van
mensen veranderen niet: we willen allemaal
liefde, bescherming, status, respect, geborgenheid… Wat wél verandert onder invloed
van technologie, is ons gedrag. Bijvoorbeeld
de manier waarop we twintig jaar geleden
afspraken om met vrienden op café te
gaan, is fundamenteel anders dan nu in
het tijdperk van sms en WhatsApp. Internet
heeft informatie makkelijk, overal en altijd
beschikbaar gemaakt - dus bij grote aankoopbeslissingen gaan we veel meer eigen
research doen dan vroeger. Kijk bijvoorbeeld naar dokters - tegenwoordig hebben
mensen hun ziektebeeld en medicatie al
opgezocht en afgeprint vooraleer ze bij de
dokter gaan.
Dit geldt ook voor de financiële sector. Van
bank veranderen, een verzekering afsluiten,
etc. Het zijn redelijk grote beslissingen. We
gaan die eerst online onderzoeken vooraleer
we naar een menselijke adviseur gaan. Als
financiële speler moet je dit veranderend
gedrag erkennen en daarop inspelen.

Wat zijn de troeven van
de zelfstandige financiële
tussenpersoon?
Het goede nieuws is dat we na die research
fase wél nog met een mens spreken. Het
menselijke vertrouwen speelt in de eindbeslissing een belangrijke rol. We willen onze
online research bevestigd zien door een persoon die we kunnen vertrouwen. Daar heeft
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de zelfstandige financiële tussenpersoon
een belangrijke rol te spelen. Hij staat dicht
bij de lokale gemeenschap, hij is bereikbaar,
hij is “echt”. Hoe meer we digitaliseren, hoe
belangrijker persoonlijk contact wordt. Dat
is een boodschap die ik met plezier kom
overbrengen op het BZB-congres. Technologie verandert menselijk gedrag, en daar
moeten we op inspelen. Maar technologie is
niet het einddoel.

LUC WILLEMS

Luc Willems, adjunct secretaris -generaal
Benelux Unie

Twintig jaar geleden was de
bank- en verzekeringsagent een
ondernemer zonder statuut
en zonder rechten. Hoe is hier
verandering in gekomen?
Tot 1999 had de zelfstandige bank- en
verzekeringsagent geen rechten en plichten
die door wetgeving omkaderd werden.
Zijn statuut was volledig geregeld door
een mandaatsovereenkomst waarbij de
bank bepaalde wat de rechten en plichten
waren. Een extreem gevolg hiervan was
dat de bankagent geen handelaar was en
zich zelfs niet kon laten registreren in het
toenmalige handelsregister. Kruidenierszaken of kapsalons waren beter beschermd
dan bankagenten. Dit leidde tot schrijnende
toestanden en sociale drama’s. Bankagenten werden van de ene dag op de andere
ontslagen. Zij hadden geen recht op een
ontslagvergoeding voor hun handelszaak en
kregen waanzinnige concurrentiebedingen

opgelegd. Daarnaast was er ook de toenmalige Bankcommissie die kritiekloos de
ontslagen agenten op een zwarte lijst zette
en de andere bankinstellingen verbood met
hen in zee te gaan, wat ook de reden voor
het ontslag was.
Toen onder Europese druk er in 1995 een
wet op de handelsagentuurovereenkomst
werd goedgekeurd in België, was die op de
hele distributie van toepassing behalve op
de bank- en verzekeringssector. Dit was het
gevolg van enerzijds handig lobbywerk en
anderzijds het feit dat tussenpersonen in de
bank- en verzekeringssector niet georganiseerd waren. Het is deze discriminatie
die de tussenpersonen in beweging heeft
gebracht en de start was van BZB.
In 1999 werd de discriminatie via een nieuwe
wet rechtgezet na een lange parlementaire
weg. Een aantal bankiers/verzekeraars ‘oude
stijl’ hebben zich tot de laatste snik en met
alle mogelijke middelen blijven verzetten
tegen een wet die de contractuele relaties
tussen bank en verzekeraar met de tussenpersoon regelt. Het gezond verstand heeft
uiteindelijk het gehaald en de wet werd quasi
unaniem goedgekeurd op de laatste parlementaire zitting voor de verkiezingen.
Een volgende stap was de wettelijke erkenning van het beroep van bankagent. Dat van
verzekeringsagent was al wettelijk erkend.
Dat werd de wet op de bankbemiddeling van
2006. Dit zorgde er voor dat bankagenten
en bankmakelaars vanaf dan ook een kwaliteitsmerk werden en distributie ook door
de wetgever als een aparte métier gezien
wordt. Deze tweede wet kwam tot stand in
een dialoog tussen de tussenpersonen en
de bankiers. Febelfin en de bankinstellingen
kozen voor de weg van overleg en BZB kon
als volwaardig gesprekspartner de belangen
van de tussenpersonen verdedigen.

Hoe ziet u het statuut de
komende jaren evolueren?
Het statuut vraagt een goede opvolging en
scherpe aandacht. Zo is er in het kader van
de totstandkoming van het Economisch

wetboek opnieuw wat geknabbeld aan
de rechten van de tussenpersonen bij de
totstandkoming van de contracten, wat heel
jammer is. BZB voert hierrond nog een procedure om dit recht te zetten. Het statuut
van bankmakelaar komt niet echt van de
grond en daar zijn twee redenen voor. De
wet voorziet dat de bankmakelaar beleggingsadvies voor eigen rekening mag geven,
maar de uitvoering moest bij KB gebeuren.
Er is een onzichtbare hand die de publicatie
van dit koninklijk besluit reeds jarenlang
tegenhoudt. Er zijn dus wel nog wat werven
open op het vlak van wetgeving.
In de context van de bankencrisis en de
vertrouwensbreuk met de consument zal de
tussenpersoon een belangrijke rol kunnen
opnemen om het vertrouwen terug te
brengen. Het statuut biedt garanties qua
onafhankelijkheid. Het zijn niet de call centra
en de internettoepassingen die vertrouwen
uitstralen. Integendeel. In deze tijd met een
overvloed aan informatie en sociale media,
zal het persoonlijk gesprek en de opbouw
van vertrouwen aan belang winnen. Het zal
er op aan komen dat tussen de financiële
instellingen en de tussenpersonen een nieuw
evenwicht gevonden wordt. Niet dat van de
ondergeschikte tussenpersoon. Het zal een
relatie tussen gelijke partners moeten zijn:
aan de ene kant de producent, aan de andere
kant de distributeur. De bank zal als producent degelijke producten moeten maken
en de tussenpersoon zal als distributeur de
relatie met de klant vakkundig verzorgen.
Een andere belangrijke werf zullen de paritaire overlegorganen blijven. Wanneer zij
functioneren in dezelfde geest van wederzijds respect tussen de bank en tussenpersoon, zullen het krachtige instrumenten zijn
om het distributienet snel te laten inspelen
op nieuwe evoluties.

Waarom heeft u toegezegd om op
het BZB-congres te spreken?
Als jonge advocaat ben ik in contact
gekomen met sociale mistoestanden in de

 Geeft u advies over beleggingen of hebt u interesse in de problematiek rond de
btw-plicht van managementvennootschappen? Dan is het tweede deel van ons
congres, de infomarkt voor de beleggingsspecialist, een absolute must!

relatie tussen een aantal grootbanken en
bankagenten. Het heeft mij geschokt hoe
duizenden zelfstandigen in een paria-statuut zaten. Zij bleven verstoken van elke
wettelijke bescherming. Als parlementslid
heb ik dit kunnen aanpakken met wetgevende initiatieven. Tegelijk ontstond ook
BZB met inspirerende voorzitters zoals
Paul Van Welden en Daniël Nicolaes. Dit
heeft intense momenten opgeleverd en
mooie successen. Nu ben ik niet meer actief als politicus en heb ik de balie verlaten.
Met wat meer afstand kan ik even terugblikken, maar vooral vooruit kijken naar de
toekomst van de financiële tussenpersoon.

in de onderneming, vandaag en morgen.
Hij kan bouwen op de jaren van ervaring
en mensenkennis. Indien de financiële
instelling waarvoor men werkt dit niet inziet,
dan wordt het misschien tijd om een andere
partner te kiezen. We willen onze leden

oproepen om fier te zijn op hun beroep en
de zaak die ze hebben uitgebouwd. Kortom,
op het BZB-congres willen we het startsein
geven van een campagne om het ondernemerschap in de zelfstandige financiële
tussenpersoon te vergroten.

ALBERT VERLINDEN

Belgian Insurance Conference
24 november 2015
Aula Magna, Louvain-la-Neuve

Ontdek binnenkort het

Belgian Insurance Conference 2015
Future-proof your Business

volledige programma op:
www.belgianinsuranceconference.be

Compliant – mee met de technologie en zo mobiel mogelijk – om veeleisende
klanten online & offline te bedienen – met traditionele en innovatieve
producten & services.

Programma
9.30 u.
10.00 u.

Albert Verlinden, voorzitter BZB

BZB wil het ondernemerschap
in de zelfstandige financiële
tussenpersoon aanmoedigen. Is dat
dan nodig?
De zelfstandige financiële tussenpersoon
is het meest rendabele kanaal voor veel
financiële instellingen. De hoge investeringen in digitalisering en herschikking van het
netwerk worden nutteloos indien de klant
zich niet goed voelt en het vertrouwen kwijt
geraakt. En laat het nu net het contact met
de klant zijn, het behoud van het vertrouwen, waarin de troeven van de zelfstandige
financiële tussenpersoon liggen. Hij is een
sterkhouder voor de financiële instellingen.
Het wordt tijd dat de financiële instellingen samen met de zelfstandige financiële
tussenpersoon beslissen over diens rol

Onthaal
Make the web work for insurances - Google Belgium
Hoe zullen zelfrijdende auto’s de wereld
veranderen? - McKinsey & Company
11.00 u.
Debat met autoverzekeraars:
Hoe verzekeren we de mobiliteit van morgen?
12.00 - 12.30 u. Lunch
13.30 - 16.50 u. Workshops over ondernemen (voor tussenpersonen
en maatschappijen), mobiliteit (inclusief vrachtwagens,
fietsen én drones), polissen voor gezinnen (en andere
samenlevingsvormen), reizen, welzijn en ontspanning
(ook op het werk).
U maakt zelf een selectie van de workshops die u wilt volgen.
Van 15.20 tot 16.00 u. is een pauze voorzien.
17.00 - 19.00 u. Drink met hapjes, gelegenheid om te netwerken.

Voor makelaars,
agenten,
verzekeraars
en andere actoren
in de sector

Tip: ziet u bekenden
onder de sponsors?
Informeer of u in
aanmerking komt voor
een gratis kaart.

BIC is een initiatief van Wolters Kluwer. Het programma wordt samengesteld in samenspraak met een adviescomité van specialisten uit de sector.
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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 bank- en verzekeringsagentschap in regio Antwerpen en Vlaams-Brabant

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)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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

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.

INTERVIEW

Crowdfunding

als hefboom voor creativiteit

Wat is crowdfunding? Wat is het
verschil met andere vormen van
kredietverstrekking?
Wie een startkapitaal nodig heeft, gaat
doorgaans naar de bank voor een lening.
Maar wanneer de bank weigert een krediet
te verstrekken – en die kans is vrij groot vandaag –, kan crowdfunding uitkomst bieden.
Crowdfunding is een alternatieve manier om
een project te financieren. Niet door tussenkomst van een financiële instelling, maar
door het mobiliseren van de massa. Het
is een concept waarbij vele mensen bereid
zijn om te investeren in projecten waarmee
ze zich betrokken voelen. Crowdfunding
betekent dan ook letterlijk ‘funding’ door de
‘crowd’, ofwel financiering door de massa.
Anders dan bij andere vormen van kredietverstrekking komt er dus geen kredietinstelling aan te pas.

Vormt crowdfunding geen
bedreiging voor de zelfstandige
financiële tussenpersoon?
Het is een en-en-verhaal. Een krediet
krijgen van de bank is de laatste jaren veel
moeilijker geworden. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de kredietverlening
vanuit banken nog steeds niet goed op
gang is gekomen, deels door de verstrengde regelgeving vanuit Europa. Het verlenen
van kredieten is nochtans van essentieel
belang voor een gezonde economie.
Ondernemers die in het huidige klimaat
een startkapitaal willen aantrekken, moeten
dus creatiever zijn. Wanneer bedrijven,
start-ups en verenigingen erin slagen om
een deel van hun startkapitaal te verzamelen via crowdfunding, zullen banken sneller
geneigd zijn om een krediet te verlenen.
Een zelfstandig financieel tussenpersoon
die zijn klant – die geen lening krijgt van
de bank – kan begeleiden om extern geld
 Crowdfunding is niet dé
oplossing voor de gebrekkige
kredietverlening, maar een
belangrijke hefboom voor
creativiteit.

op te halen (evt. via crowdfunding), zal
nadien dus wel zijn taak kunnen vervullen
als bankier indien de klant via alternatieve
manieren een deel van zijn geld heeft
opgehaald. Crowdfunding is niet dé oplossing, maar een belangrijke hefboom voor
creativiteit.

Is crowdfunding een recent
fenomeen?
Crowdfunding is niet nieuw. Mensen
doen al decennialang een beroep op hun
eigen netwerk als ze een eigen zaak willen
starten. Verenigingen gaan dan weer vaker
aankloppen bij hun leden of sponsors. Wat
daarentegen wel nieuw is, is dat dit soort
van onderhandse kredietverlening geformaliseerd wordt door de opkomst van de
crowdfunding platformen. En dat heeft zo
zijn voordelen. Overeenkomsten worden
op een meer zakelijke manier gesloten. Ook
zorgt een crowdfunding platform ervoor
dat projecten een breder publiek bereiken,
bijvoorbeeld door het te delen op sociale
media. Daardoor is men niet langer afhankelijk van enkel zijn directe omgeving en is
de kans groter dat het nodige kapitaal wordt
opgehaald.

Luc Colebunders, voorzitter van de Belgische
Crowdfunding Federatie

Is crowdfunding voornamelijk
geschikt voor goede doelen?
Crowdfunding leent zich voor elk type
van projecten. Of het nu gaat om elkaar
te helpen of om een bedrijf zakelijk te
ondersteunen, iedereen met een goed idee
kan geld ophalen via crowdfunding. Het is
wel zo dat we zien dat de meest succesvolle projecten vandaag goede doelen zijn.
Voor dergelijke projecten wordt doorgaans
eenvoudigst geld opgehaald omdat men
kan inspelen op het sentiment. Een kind
dat ernstig ziek is waarvan de ouders de
dure behandeling niet zelf kunnen betalen,
spreekt mensen al snel aan waardoor
ze sneller geneigd zullen zijn om bij te
springen. Bovendien komt er dan ook snel
een discussie op gang, waarbij het project
alvast al gesteund wordt door de vele mensen die het samen door hun bijdrage mogelijk gemaakt hebben. Crowdfunding leent
zich ook bijzonder goed voor innovatieve
(zakelijke) projecten. De vele mensen die
het project ondersteunen kunnen ideeën
uitwisselen en feedback geven waardoor
het betrokken product of de diensten in
kwestie geoptimaliseerd wordt.

Is er in België intussen
een wettelijk kader voor
crowdfunding?
Er zijn twee grote categorieën van crowdfunding. De eerste is die van het mecenaat,
waar sympathisanten met kleine bijdragen
een project in de non-profitsector mogelijk
maken. Onder meer de restauratiebranche
gebruikt deze techniek vaak om dossiers
financieel rond te krijgen. De participanten
verwachten hier geen financieel rendement
van hun bijdrage, ze zien meer de sociale
opbrengst van een project. Vaak krijgen ze
wel een kleine compensatie zoals gratis
toegang tot culturele manifestaties. Op dit
soort van crowdfunding staat geen limiet. Er
mag zoveel geld worden opgehaald als men
wil.De tweede categorie slaat op de financiering van projecten met een economische
basis. Wie hier geld geeft, verwacht iets
terug onder de vorm van een intrest (bij het
toestaan van een lening) of een percentage
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op de omzet of een dividend en koerswinst
(bij het inschrijven op aandelen). In dit
geval mag zonder prospectus via crowdfunding maximum € 100.000 opgehaald
worden en elke investeerder kan onbeperkt
bijdragen tot dit maximumbedrag. Ofwel
mag er zonder prospectus via crowdfunding
maximum 300.000 Euro opgehaald worden,
maar dan mag elke investeerder maar tot
1.000 Euro bijdragen.

Vorig jaar werd de Belgian
Crowdfunding Federatie opgericht
(BCF). Waarom?
BCF werd opgericht op vraag van de
federale overheid. Enerzijds om tegemoet
te komen aan de vraag om met één stem
naar buiten te komen. Anderzijds om een
gedragscode te ontwikkelen waar Belgische
crowdfunding platformen zich moeten aan
houden. Een kwaliteitslabel moet er ook
voor zorgen dat potentiële investeerders
weten waar ze aan beginnen en moet ook
een wildgroei aan platformen tegengaan.

Wat zijn de voornaamste
streefdoelen van BCF?
Als belangenvereniging streeft BCF eerst en
vooral naar de verdediging van de belangen
van haar leden. Ook wil ze de spreekbuis
zijn van de sector en met één stem optreden tegenover andere financiële dienstverleners, de regelgever en de politiek om
door middel van dialoog verder te werken
aan de uitbouw en optimalisatie van een
gestandaardiseerd regelgevend kader. Een
zelfregulerend kader voor alle crowdfunding
platformen die in België actief zijn, zonder
daarbij de bestaande financieringsvormen te
ondermijnen. Vandaag lopen de gesprekken
met de kabinetten van Minister De Cro,
Minister Borsus en Minister Van Overtveldt
en werd een onderhoud gevraagd met de
FSMA om het reglementaire kader voor
crowdfunding te herbekijken.
Tot slot staat sensibilisering ook hoog op
de agenda. Crowdfunding staat nog in zijn
kinderschoenen en is in België nog niet zo
bekend bij het grote publiek als waardevolle
alternatieve financieringsvorm. BCF wil hier
verandering in brengen. In eerste instantie
in samenwerking met de overheid en andere
stakeholders, door het geven van seminaries
en opleidingen.

Hoe zie je de toekomst van
crowdfunding in België en welke
rol neemt het BCF hierin op?

van de sector een actieve rol spelen in de
uitbouw van een sterk reglementair kader en
de sensibilisering van het grote publiek.

Er is een duidelijke nood aan alternatieve
financiering. Voor projecten die via de
klassieke manier niet aan een startkapitaal
geraken, vormt crowdfunding een waardevol alternatief. Via crowdfunding wordt uw
creatief, zakelijk, sociaal idee, onmiddellijk getoetst met uw toekomstige klanten
(crowd).
BCF zal als gesprekspartner en klankbord

 De volgende crowdfunding
platformen hebben zich al bij
BCF aangesloten: Angel.me,
Crofun, SoCrowd, LookandFin,
Appsfunder, Finicrowd, Vlaamse
Erfgoedbibliotheek/Boekensteun
en Kisskissbankbank.















 






OPLEIDING

Opleiding
DE BELANGRIJKSTE NIET-FINANCIELE
REGELS VOOR UW ACTIVITEIT

3 NOVEMBER | HUIS VAN DE BOUW, TRAMSTRAAT 59,
9052 ZWIJNAARDE | 14U00 - 17U00
U weet ondertussen dat uw website aan een aantal voorwaarden
moet voldoen als gevolg van (Assur)MiFID. U kent de privacyregels
die u moet volgen. Maar weet u ook welke andere regels u moet
volgen die niet specifiek opgelegd zijn door financiële wetgeving?
Tijdens dit seminarie geeft Tim Baes u mee waar u moet op letten
bijvoorbeeld als

Inschrijven
Naam kantoor:
..................................................................................................

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

-

alle contact met de klant per e-mail verloopt

-

alle contact met de klant per telefoon verloopt

-

u een polis afsluit buiten uw kantoor

-

u een website hebt

-

u een wedstrijd lanceert via Facebook

-

u zelf een eindejaarsactie wil lanceren

Kantooradres:

-

u op uw website reclame maakt voor financiële
producten

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

-

u een eigen reclamefolder samenstelt

-

u op uw website verwijst naar inhoud van externe
websites

-

etc.

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 2:
...................................................................................................

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

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

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

Fax: ............................................................................................
Hebt u zelf een specifieke vraag in dit kader? Laat het ons dan tijdig
weten via esther@bzb.be.

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

SPREKER:
Tim Baes, advocaat bij ‘Braeckmans Advocaten’

KOSTPRIJS € 100 PER PERSOON
(U krijgt € 50 terug via de KMO-portefeuille)

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

INTERVIEW
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De belangrijkste

niet-financiële regels
voor uw activiteit

Vandaag gebeurt verkoop steeds meer op afstand. Maar weet u welke regels u moet volgen wanneer
bijvoorbeeld alle contact met de klant per e-mail, uw website of per telefoon verloopt? En wat als
u een polis afsluit buiten uw kantoor? Op 3 november geeft Tim Baes, advocaat bij ‘Braeckmans
Advocaten’, een opleiding over de belangrijkste niet-financiële regels die u moet volgen. Wij stelden
hem alvast een aantal vragen.
Er is heel veel financiële wetgeving
die de klant moet beschermen.
Met welke andere regelgeving
moet de zelfstandige financiële
tussenpersoon rekening houden?
Bij een normale bedrijfsvoering zal een
zelfstandige financiële tussenpersoon al
rekening moeten houden met de meest uiteenlopende wetgeving, gaande van sociale
wetgeving, over fiscale wetgeving tot en met
vennootschapswetgeving. Alleen al actief
zijn op een bepaalde markt, al dan niet onder een vennootschapsvorm en al dan niet
met personeel, impliceert de toepassing
van een kluwen van specifieke of algemene
wetgeving. Uiteraard kan een zelfstandige
financiële tussenpersoon daarbij een beroep
doen op bijvoorbeeld een sociaal secretariaat, een accountant, een advocaat of een
notaris om hem daarin bij te staan.

Is de wet op de marktpraktijken
ook van toepassing op de
zelfstandige financiële
tussenpersoon?
Laat me starten met te zeggen dat de wet
op de marktpraktijken voltooid verleden tijd
is, maar dat de regels in die wet natuurlijk
nog wel, al dan niet licht gewijzigd, bestaan.
Eén en ander is nu opgenomen in het
Wetboek van Economisch Recht (WER).
Maar die wijziging lijkt nog niet echt gekend
te zijn.
Het antwoord is overigens volmondig ja:
de regels inzake marktpraktijken vervat in
het WER zijn van toepassing op zelfstandige financiële tussenpersonen en dat heeft
verregaande implicaties. Zo is een zelfstandige financiële tussenpersoon niet alleen
gebonden door de algemene regels die de
wet oplegt, maar ook door een aantal specifieke regels. De belangrijkste daarvan is het
verbod op gezamenlijke aanbiedingen voor
zover één van de bestanddelen een financiële dienst is. Het verbod op ‘koppelverkoop’
zoals dat in de volksmond dan heet, bestaat
met andere woorden nog, zij het in een fel
gereduceerde vorm die vooral nog voor de
financiële sector van belang is.

Wordt de tussenpersoon
gecontroleerd op het naleven van
deze regels?
Vanzelfsprekend, al is het moeilijk om slechts
één specifieke instantie aan te duiden die

een tussenpersoon op de naleving van de
regelgeving inzake marktpraktijken zou
kunnen aanspreken. Uiteraard controleren
de bevoegde overheidsdiensten en kunnen
er zelfs strafsancties van toepassing zijn,
maar minstens even belangrijk is dat iedere
consument, iedere consumentenorganisatie,
maar ook en vooral concurrenten een tussenpersoon kunnen dwingen om de regels
te respecteren. Dat kan bijvoorbeeld met een
over het algemeen heel efficiënte procedure
die bedoeld is om een onderneming actief op
de markt ertoe te bewegen om de regels die
gelden op de markt na te leven.

Welke sancties riskeert de
tussenpersoon als hij deze regels
niet naleeft?
Naargelang wie het initiatief neemt, kunnen
verschillende types van sancties worden
toegepast. Al is het woord ‘sancties’ niet
echt geschikt omdat het niet de hele lading
dekt. Als het bijvoorbeeld gaat om consumentenorganisaties of concurrenten, dan
zal de ‘sanctie’ meestal bestaan in een
stakingsbevel of een schadevergoeding. Het
stakingsbevel is een bevel van de rechter
om met de inbreuk op te houden. Zet een
tussenpersoon dan de inbreuk toch verder,
dan kunnen normaalgesproken dwangsommen worden geïnd op basis van de eerdere
stakingsmaatregel.
Treden de bevoegde overheidsdiensten op,
dan is de kans op echte sancties (geldboe-

 Bovenop de regels in de financiële sector dient u ook rekening te houden met
andere regelgeving. Wilt u concreet weten wanneer u deze dient na te leven aan
de hand van een aantal concrete voorbeelden? Schrijf in voor de opleiding “De
belangrijkste niet-financiële regels voor uw activiteit” en Tim Baes, advocaat bij
‘Braeckmans Advocaten’ legt het u graag uit!
Tim Baes, advocaat bij ‘Braeckmans Advocaten’

tes dan met name) wel heel reëel. Naargelang de geschonden regel,
het aantal inbreuken en eventuele herhaling kunnen die boetes
behoorlijk oplopen.

Wat zijn volgens u de meeste gemaakte fouten?
Vergelijkende reclame blijkt nog steeds aanleiding te geven tot veel
geschillen, maar ook gewone reclame is nog steeds verboden als
die bijvoorbeeld misleidend of verwarrend is. Daarnaast wordt vaak
vergeten dat via de marktpraktijken zo ongeveer iedere inbreuk op
om het even welke andere regels inzake rechtsregel kan worden
gesanctioneerd. Heeft uw concurrent bijvoorbeeld niet de juiste
vergunningen of registraties, dan kunnen de regels inzake marktpraktijken een gedegen wapen zijn om de naleving van de regels af
te dwingen.
Verder valt het ook op dat in de financiële sector verkoop op afstand
wel bestaat, maar mogelijks nog niet ten volle wordt benut. De
regels zijn uiteraard streng en verantwoord in het kader van consumentenbescherming. Maar dat neemt niet weg dat ondernemingen

die deze regels respecteren, naar mijn mening mogelijkheden
hebben die andere spelers op de markt ontbreken.

Is een groepsvordering ook een gevaar voor de
tussenpersoon?
Het is voorlopig koffiedik kijken in welke mate de groepsvordering
een gevaar betekent voor de ondernemingen actief op de Belgische
markt. Niettemin is het risico reëel en valt niet uit te sluiten dat
ook zelfstandige financiële tussenpersonen van kortbij met deze
procedures te maken krijgen. Zeker gelet op het feit dat de financiële sector een sector is binnen de welke de bescherming van de
consument belangrijker dan gewoon belangrijk wordt gevonden, is
het gevaar zeker niet denkbeeldig.
Veel meer dan de juiste impact al in te schatten van de groepsvordering en te spreken over de risico’s, is het van belang om vandaag te
weten wat die procedure precies is, hoe die verloopt, voor welke inbreuken die kan worden ingesteld en wie ze kan instellen. Ik stel vast
dat daarover bij nog heel velen verwarring bestaat en desinformatie.

Onze troeven
n

n
n

Diepgaande kennis van de fiscaliteit van bank- en
verzekeringsproducten (woonkredieten, sparen en
beleggen, levensverzekeringen, pensioensparen, groepsen IPT-verzekering, gewaarborgd inkomen)

Van Belleghem Opleidingen in cijfers
n

Uitgebreid informatiepakket bij de opleidingen
Lieven Van Belleghem is een autoriteit in het vakgebied,
bekend van het referentiewerk “Praktische Belastingservice” voor bank en verzekering

Meer dan 5.000 bank- en verzekeringsprofessionals
zijn trouwe klant

n

Meer dan 30 jaar ervaring in lesgeven

n

Jaarlijks meer dan 7.600 boeken verkocht

Update Personenbelasting 2015 altijd binnen handbereik!
Waar en wanneer u wil via klu.be/bank-verzekeringen

Uw adres voor FSMA opleidingen: Van Belleghem Opleidingen
Contacteer ons op vanbelleghem@wolterskluwer.be of ontdek het aanbod op klu.be/bank-verzekeringen

adv-VB-MOMENTUM-180x128mm-v2.indd 1

2/09/15 11:46

Momentum | 27

Hoe gebruikt u de

KMO-portefeuille?
BZB is erkend als dienstverlener van de kmo-portefeuille. Voor BZB-opleidingen duurder dan € 100
kan u voortaan tot de helft besparen met deze subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid. Welke
stappen u hiervoor dient te nemen, ziet u in onderstaand overzicht. Registreren hoeft enkel de
eerste keer.
STAP 1: REGISTREER
- Ga naar www.kmo-portefeuille.be
- Klik op “Login kmo-portefeuille”
- Registreer een beheerder met elektronische identiteitskaart of
federaal token
- Registreer uw onderneming: Geef uw ondernemingsnummer in
en vul de bedrijfsgegevens aan waar nodig
- Koppel uw bedrijf aan de identiteit van de beheerder met de
activerings-url die u per post ontvangt

STAP 2: VRAAG UW SUBSIDIE AAN
- Schrijf in voor de opleiding bij BZB
- Vraag ten laatste veertien dagen na de eerste opleidingsdag
online de kmo-portefeuille aan
o Ga naar www.kmo-portefeuille.be en log in
o Klik op een nieuw project
		 • Geef uw NACE-code in (zie inschrijvingsdocument
			 bij de Kruispuntbank voor ondernemingen)
		 • Selecteer bij domeinkeuze “Opleiding”
		 • Selecteer bij dienstverlener “Beroepsvereniging van
			 Zelfstandige financiële Bemiddelaars (BZB)”
		 • Vul het erkenningsnummer van BZB in:
			 DV.0215926
		 • Vul de overige gegevens in

STAP 3: STORT UW AANDEEL IN DE KMOPORTEFEUILLE
Wanneer BZB de steunaanvraag heeft goedgekeurd, krijgt u van
het Agentschap Ondernemen per mail een bevestiging met de
vraag om uw deel van het bedrag (excl. btw) binnen de 30 dagen
te storten. De Vlaamse overheid vult nadien de elektronische
portefeuille aan. Na ontvangst van uw betaling, krijgt u van BZB
een factuur.

STAP 4: BETAAL UW FACTUUR VANUIT DE KMOPORTEFEUILLE
- Ga naar www.kmo-portefeuille.be en log in
- Klik in het menu op projecten in portefeuilles
- Klik op betaal en vul de gevraagde gegevens in

 Meer info: www.agentschapondernemen.be

Overeenkomst/inschrijving bij
erkende dienstverlener

Onderneming doet subsidieaanvraag via de website
www.kmo-portefeuille.be

Ten laatste 14
kalenderdagen na
aanvang van de
prestaties

Dienstverlener bevestigt
de aanvraag
Onderneming ontvangt mail
met vraag om eigen aandeel te
storten

Onderneming stort eigen
bijdrage in de elektronische
portefeuille door middel van
storting aan Sodexo

Binnen de 30
kalenderdagen na
bevestiging van
het Agentschap
Ondernemen

Dienstverlener bevestigt
de aanvraag
Onderneming kan de erkende
dienstverlener betalen met de
elektronische portefeuille, via
www.kmo-portefeuille.be

De kaaimantaks:

een nieuwe fiscale doorkijkbelasting

Sinds een paar jaar is men in België verplicht om in zijn belastingaangifte te melden of men betrokken is bij een zogenaamde
“juridische constructie” die er in wezen op is gericht belastingen
te besparen (Wet van 30 juli 2013, van toepassing vanaf aanslagjaar 2014 – inkomsten 2013).
Om een concrete belastingheffing te koppelen aan deze meldingsplicht heeft de wetgever zeer recent een nieuwe “doorkijkbelasting” of de zogenaamde “kaaimantaks” ingevoerd, genaamd
naar de Kaaiman eilanden die wereldwijd bekend staan als
offshore jurisdictie waar weinig of geen belasting betaald wordt
door bepaalde vennootschappen (Programmawet van 10 augustus
2015, Belgisch Staatsblad 18 augustus 2015). Door deze kaaimantaks dienen Belgische privépersonen en Belgische rechtspersonen
onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (bijvoorbeeld vzw’s
die geen handelsactiviteit uitoefenen) voortaan Belgische inkomstenbelastingen te betalen op de inkomsten die vanaf 1 januari
2015 verkregen worden via bepaalde “juridische constructies”
waarbij ze betrokken zijn. De kaaimantaks laat op die manier de
fiscale administratie toe om belasting te heffen indien een normale belastingheffing wordt omzeild door het tussenschuiven van
offshore constructies. Deze offshore vennootschappen worden
vaak “tussengeschoven” bij transacties en ontvangen dus zelf inkomsten in plaats van de achterliggende oprichters of aandeelhouders ervan. Belangrijk daarbij op te merken is dat de buitenlandse
juridische constructies an sich niet verboden worden: de kaaimantaks voorziet enkel in een zogenaamde “fiscale transparantie”
zodat de inkomsten die de offshore vennootschap realiseert of
verkrijgt, worden geacht rechtstreeks door de achterliggende
oprichter, aandeelhouder, etc. te zijn verkregen.

der of op naam van een andere persoon voor rekening van de
beheerder;
o De goederen van de juridische constructie vormen een
afzonderlijk vermogen en maken geen deel uit van het vermogen van de beheerder;
o De beheerder heeft de bevoegdheid en de plicht, ter zake
waarvan hij verantwoording verschuldigd is, om in overeenstemming met de bepalingen van de juridische constructie
en de bijzondere verplichtingen waaraan hij door de wet is
onderworpen de goederen van de juridische constructie te
besturen, te beheren of erover te beschikken.”
Het gaat met andere woorden om trusts en zogenaamde “fiduciaire verhoudingen”, waarbij een entiteit (bijvoorbeeld een Angelsaksische trust) zich ertoe verbindt om waarden of goederen
in eigen naam aan te houden, maar voor rekening van een ander
persoon: de rechthebbende of “beneficiary”.
- Juridische constructies met rechtspersoonlijkheid: dit is
“enigerlei vennootschap, vereniging, inrichting, instelling of
entiteit, die rechtspersoonlijkheid bezit, en die, krachtens de
bepalingen van de wetgeving van de Staat of het rechtsgebied
waar hij gevestigd is, aldaar ofwel niet aan een inkomstenbelasting is onderworpen ofwel onderworpen is aan een inkomstenbelasting die minder dan 15% bedraagt van het belastbaar
inkomen van deze juridische constructie dat wordt vastgesteld
overeenkomstig de regels die van toepassing zijn voor het
vestigen van de Belgische belasting op daarmee overeenstemmende inkomsten.”

OVER WELKE JURIDISCHE CONSTRUCTIES GAAT HET?
Wat onder juridische constructies dient te worden verstaan, wordt
verduidelijkt in artikel 2, § 1, 13° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (hierna “WIB”).
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types van juridische constructies:
- Juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid; deze
worden gedefinieerd als: “een rechtsverhouding, die door een
rechtshandeling van de oprichter of door een rechterlijke beslissing in het leven wordt geroepen, waarbij goederen of rechten
onder de macht van een beheerder worden gebracht om ze te
besturen ten behoeve van een of meerdere begunstigden of
voor een bepaald doel. Die rechtsverhouding heeft volgende
kenmerken:
o De eigendomstitel betreffende de goederen of rechten van de
juridische constructie is opgesteld op naam van een beheer-

Dit gaat met andere woorden om laag of niet-belaste vennootschappen, verenigingen, stichtingen, etc.
Een paar weken geleden werd een lijst gepubliceerd van juridische constructies die onder deze bepaling vallen (KB van
25 augustus 2015, Belgisch Staasblad 28 augustus 2015). Het
gaat hierbij om de Liechtensteinse Stiftung, de Liechtensteinse
Anstalt en de Luxemburgse Société de gestion de Patrimoine
Familial. Voor de juridische constructies die in de Europese
Economische Ruimte (“EER”) gevestigd zijn, is deze lijst limitatief. Voor de buiten de EER gevestigde vennootschappen en
rechtspersonen bestaat er eveneens een lijst die evenwel niet
limitatief is (de kaaimantaks kan dus wel gelden voor bepaalde
niet-belaste vennootschappen die niet op de lijst staan). Tegelijk
geldt dat de niet-EER lijst van geviseerde vennootschappen en
rechtspersonen weerlegbaar is, wat betekent dat men kan bewijzen dat een op de lijst opgenomen vennootschap wel degelijk
normaal belast wordt en dus geen aanleiding geeft tot heffing
van de kaaimantaks).
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Een aantal entiteiten worden echter uitdrukkelijk niet als juridische
constructies beschouwd. Het gaat onder meer om openbare en
institutionele instellingen voor collectieve belegging, pensioenfondsen en beursgenoteerde vennootschappen. Ook entiteiten
gevestigd in onder meer een land van de EER of een land waarmee
België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, worden onder
bepaalde voorwaarden uitgesloten van de nieuwe kaaimantaks.

WIE WORDT ER NU BELAST DOOR DE NIEUWE
KAAIMANTAKS?
Volgens de nieuwe regeling worden de oprichter(s), hun erfgenamen, derde begunstigden en aandeelhouders van de juridische
constructie onderworpen aan de kaaimantaks.
In concreto heeft de wetgever een lijst van personen vastgelegd
die, naast de eigenlijke oprichter, voor fiscale doeleinden ook als
oprichter moeten worden aanzien (artikel 2, § 1, 14° WIB):
- De natuurlijke personen die direct of indirect erfgenaam zijn
van de oprichter of van diegene die goederen of rechten in de
juridische constructie heeft ingebracht, of
- De natuurlijke personen die, vanaf het overlijden, direct of indirect zullen erven van deze personen.
Belangrijk is dat de erfgenamen aan de kaaimantaks kunnen
ontsnappen indien zij aantonen dat zijzelf of hun erfgerechtigden
op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier enig voordeel
zullen verkrijgen dat is toegekend door een juridische constructie
zonder rechtspersoonlijkheid.
In geval van juridische constructies met rechtspersoonlijkheid
zijn de natuurlijke of rechtspersonen die aan de
rechtspersonenbelasting zijn onderworpen en die houder zijn van
de juridische rechten van de aandelen of van de economische
rechten van de goederen en kapitalen die in het bezit zijn van de
juridische constructie onderworpen aan de kaaimantaks.
De derde begunstigde wordt gedefinieerd als een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon die op enig ogenblik en op om het
even welke wijze enig voordeel verkrijgt dat is toegekend door de
juridische constructie.

HOE WORDEN DE INKOMSTEN VAN DE JURIDISCHE
CONSTRUCTIE IN BELGIË BELAST?
De inkomsten van de juridische constructie zijn rechtstreeks belastbaar in hoofde van de oprichter(s) of de derde begunstigde(n),
alsof deze personen de inkomsten rechtstreeks zouden hebben
ontvangen. Indien er meerdere oprichters zijn, is elke oprichter belastbaar in verhouding tot zijn inbreng in de juridische constructie
of, indien deze verhouding niet kan worden vastgesteld, elk voor
een gelijk deel.
De oprichter kan eveneens aantonen, ten einde zelf belast te
worden op de inkomsten van de juridische constructie, dat de

Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian

inkomsten die werden verkregen door de juridische constructie
werden betaald of toegekend aan een derde-begunstigde. Vereist
is dan wel dat deze derde-begunstigde gevestigd is in de EER, in
een land waarmee België een belastingverdrag heeft afgesloten,
in een land waarmee België een akkoord heeft gesloten inzake de
uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden of in een land dat samen met België deelneemt aan een
ander bilateraal of multilateraal gesloten juridisch instrument (en
op voorwaarde dat deze overeenkomst, dit akkoord of dit juridisch
instrument de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot
belastingaangelegenheden tussen de akkoord sluitende landen
mogelijk maakt). Indien de derde-begunstigde in België woont
of hier is gevestigd, wordt hij verondersteld de inkomsten van de
juridische constructie rechtstreeks te hebben ontvangen.
De kaaimantaks is niet van toepassing indien men kan aantonen
dat de juridische constructie (mét rechtspersoonlijkheid) een
buitenlandse belastingdruk ondergaat van minstens 15%.
Aangezien de inkomsten van de juridische constructie in hoofde van
de oprichter of de rechthebbende worden belast alsof ze rechtstreeks zijn verkregen door de oprichter of derde begunstigde ervan,
betekent dit dat bijvoorbeeld voor dividenden en interesten die de
juridische constructie ontvangt een Belgische kaaimanbelasting van
25% zal gelden in hoofde van de oprichter en/of derde begunstigde.

WAT BIJ ONTBINDING OF TOTALE OF GEDEELTELIJKE
OVERDRACHT VAN DE ACTIVA VAN DE JURIDISCHE
CONSTRUCTIE WAARVOOR GEEN GELIJKWAARDIGE
TEGENPRESTATIE IS VERKREGEN?
De wetgever heeft voorzien dat uitkeringen toegekend of betaalbaar gesteld door een juridische constructie met rechtspersoonlijkheid ten gevolge van haar ontbinding of van de totale
of gedeeltelijke overdracht van haar activa waarvoor in ruil geen
gelijkwaardige tegenprestatie werd verkregen, als een belastbaar
dividend inkomen worden aanzien, en dit voor het gedeelte dat
het bedrag overschrijdt van de ingebrachte activa die reeds in
België hun belastingregime hebben ondergaan ( artikel 18, lid 1,
2°ter, b) WIB).

Volledigheidshalve voegt de fiscale wet er nog eens uitdrukkelijk aan toe dat roerende inkomsten niet omvatten, de roerende
inkomsten die door de kaaimantaks reeds in hoofde van een
oprichter of derde begunstigde werden belast in België (artikel 21,
lid 1, 12° WIB).

CONCLUSIE
De kaaimantaks is duidelijk een politiek signaal dat de regering
een fiscale maatregel wou nemen om bepaalde vermogensinkomsten te belasten, en men heeft ervoor geopteerd om hierbij
te focussen op off shore vennootschappen die vaak als “schermvennootschap” gebruikt worden om inkomsten of meerwaarden
te verbergen. Of de kaaimantaks efficiënt zal zijn, in die zin dat
hij voldoende belastbare inkomsten oplevert, zal ons inziens in
belangrijke mate afhangen van de houding die de belastingadministratie inneemt tegenover elke belastingplichtige die “kaaimaninkomsten” in zijn aangifte opneemt. Gaat men die inkomsten
zonder meer belasten, dit wil zeggen zonder bijkomende vragen
of onderzoeken die worden opgestart, dan lijkt het erop dat veel

belastingplichtigen deze kaaimantaks als een vorm van fiscale
regularisatie gaan beschouwen, en geneigd zullen zijn getrouw
hun aangifteplicht te vervullen. Indien de opgave van kaaimaninkomsten echter inhoudt dat onmiddellijk fundamentele fiscale
onderzoeken worden opgestart, bijvoorbeeld naar de oorsprong
van het vermogen van de kaaimanvennootschap, dan lijkt deze
belasting een slag in het water te worden. Wie zich fiscaal verstopt
heeft achter een schermvennootschap, zit vermoedelijk niet op
deze belasting te wachten, met alle bijkomende fiscale onderzoeken van dien, om zich plots fiscaal te gaan outen…
Het is wachten op meer duidelijkheid in dit verband van de Minister van Financiën of de belastingadministratie. Wordt ongetwijfeld
vervolgd.

Geert De Neef
Advocaat-vennoot Lydian

Anja Van de Velde
Advocaat Lydian.

MORE SEMINARS | EXPECT MORE INSIGHTS

De banken worstelen met hun rentabiliteit, zware heffingen en een strak regelgevend kader.
De oplossingen liggen niet voor het rapen. Banken zoeken oplossingen om de efficiëntie te verhogen en tegelijkertijd het operationeel
risico te verlagen. Daarenboven moeten de nieuwste trends gevolgd worden om de voeling met de klant niet te verliezen.
In dit kader organiseert Thomas More een seminariereeks voor de financiële sector. Tijdens 3 seminaries wordt ingegaan op een aantal
technologische ontwikkelingen en welke mogelijkheden ze creëren voor de financiële sector.
Onderwerpen
Big Data in de financiële sector: Informatie wordt de sleutel tot succes
Desintermediatie door Fintech’s en niet-bancaire spelers: Een bedreiging voor banken en financiële tussenpersonen?
Betalen via mobiele toepassingen: Nut en noodzaak van de verschillende mobiele betalingssystemen
Accreditatie
Bank- en beleggingsdiensten FSMA 500112B
IAB erkenning A0015/2009
BIBF erkenning 56411
Geregelde bijscholing: 2.5 punten
Praktisch
Timing |
Locatie |
Meer info |

De seminaries gaan telkens door van 17 u tot 20 u
Thomas More | Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen | Grote publieke parking naast het gebouw
Meer info en volledig opleidingsaanbod: www.thomasmore.be/bedrijfsmanagement

BZB leden krijgen 10% korting op de deelnameprijs

8 oktober ‘15
10 december ‘15
10 maart ’16
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Pleidooi voor

meer respect

in relatie tussen agent-principaal

We vallen in herhaling. De voorbije jaren schreven we meermaals dat zowat elke bank die met
zelfstandige agenten werkt, bezig is met het uitdunnen van haar kantorennet en waarom. Hoewel
we dit niet kunnen verhinderen, wensen we specifiek de aandacht te vestigen op de persoonlijke
drama’s die deze herstructurering met zich meebrengt en de principalen oproepen om hun
menselijke gelaat te laten zien.
CREATIEF SNOEIEN
U kent het verhaal: wie de strategie van
de bank niet volgt, riskeert als eerste te
mogen gaan. Ook veel kleinere agenten
voelen zich bedreigd. Wat de grootte van
de kantoren betreft, komt de lat immers
steeds hoger te liggen. In sommige
gevallen worden de agenten opgezegd
door de bank, maar we stellen vast dat
banken doorgaans hun toevlucht zoeken
tot andere manieren om hun agentennet
uit te dunnen.
Zo wordt de druk op de commissielonen vaak opgevoerd, zeker bij die groep
agenten die men liever kwijt dan rijk is.
Een andere tactiek is de agenten “suggereren” om hun kantoor over te laten of te
fusioneren met een ander kantoor. Veelal
mogen de betrokken agenten dan niet
kiezen met wie ze samenwerken. Gezien
de economisch zwakkere positie ziet de
agent vaak geen andere optie dan in te
gaan op de vraag van de bank. Zij die dit
niet doen, riskeren uiteindelijk toch te
worden opgezegd.
Vaak raken de betrokken agenten in financiële moeilijkheden doordat ze nog heel
wat investeringen moeten afbetalen. Anderzijds zijn er bij de opgezegde agenten
ook veel vijftigplussers die hun schaapjes
nog niet op het droge hebben en het ook
bijzonder moeilijk hebben om nog een
nieuwe carrière uit te bouwen.

GEBREK AAN MENSELIJKHEID EN
VERTROUWEN
Het minste dat kan worden verwacht is
dat agenten correct worden behandeld
en uitbetaald als ze worden opgezegd.
In het geval van geïnduceerde fusies of
overnames zijn ook vertrouwen en respect
van belang zodat geen enkele partij zich
bekocht voelt.
We zien dat hier vaak tegen gezondigd
wordt en merken dat bij de leiding van
de meeste banken maar bitter weinig
aandacht is voor de menselijke problemen
die hun beslissingen veroorzaken. We
pleiten dan ook voor respect en aandacht
voor de mens achter de agent bij het herstructureren van het agentennet. En dit is
niet alleen in het belang van de betrokken
agenten, maar van de hele onderneming.
Een bank die zijn agenten in de loop van
het contract of bij beëindiging niet correct
behandelt, verliest het vertrouwen van de
andere agenten en deze zullen zich daar
ook naar gedragen.
Willen banken dat het nieuwe distributiemodel werkt? Dan is het van belang dat
er vertrouwen is binnen de onderneming.
Vertrouwen is niet alleen van belang in de
relatie tussen klant en bank, maar ook in
de relatie tussen agent en bank. Wie met
de handrem op voor zijn principaal werkt,
kan nooit de beste service aan de klant
bieden.

NOOD AAN BESCHERMING
In elk geval doen we een oproep naar
de toezichthouder en de regelgever om
aandacht te hebben voor de relatie tussen
de agent en zijn principaal. Minister
Peeters onderzoekt in diverse sectoren de
contracten tussen kmo’s en zelfstandigen.
Hij vindt dat ook deze laatste bescherming moeten krijgen. BZB ondersteunt de
minister hierin en lobbyt op diverse fronten
en bij verschillende spelers om het statuut
van de zelfstandige bank- en verzekeringstussenpersoon te versterken. Zo ziet BZB
wijzigingen aan de wet op de handelsagentuur noodzakelijk en wil BZB dat de wet die
precontractuele informatieverplichtingen
oplegt bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (en ook bij wijzigingen van het
contract) ook van toepassing wordt op de
zelfstandige bank- en verzekeringsagenten.
Tot slot lobbyt BZB voor een regelgeving die
een goede werking van de paritaire overlegorganen garandeert.
Intussen staat BZB haar leden bij met
concreet advies en overlegt ze met de financiële instellingen over de manier waarop ze hun agentennet uitdunnen en hun
agenten behandelen. Daarbij stellen we
vast dat theorie en praktijk toch soms ver
uit elkaar liggen. Ligt het aan de mensen in
het veld? Of ligt het aan de leiding die niet
toelaat dat menselijke overwegingen een
rol spelen? Of is het gewoon een kwestie
van prioriteiten?

 Ervaart u problemen met uw principaal? Breng ons op de hoogte en wij doen wat we kunnen om u te helpen.

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)
AANVULLENDE PENSIOENEN
Lummen (12 oktober), Gits (26 oktober), Gent (24 november)
Geregelde bijscholing: 7 punten verzekering

FINANCIËLE ANALYSE
Antwerpen (5 & 12 oktober), Gent (9 & 16 november)
Geregelde bijscholing: 6 punten bank & 3 punten verzekering

LEVENSVERZEKERING - WOONKREDIETEN

 15% korting voor BZB-leden

Antwerpen (19 & 26 oktober), Gent (20 & 27 oktober),
Gits (21 & 28 oktober), Lummen (19 & 24 november)
Geregelde bijscholing: 5 punten bank & 7 punten verzekering

 Meer info: www.bzb.be/uploads/
LievenVanBelleghem.pdf

PRACTICALI
SUCCESSIEPLANNING MET VERZEKERINGEN
Gent (17 november), Antwerpen (25 november)
Geregelde bijscholing: 2 punten bank en 3 punten verzekering

UPDATE VLAAMSE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING
Gent (1 december), Antwerpen (3 december), Hasselt (9 december)
Geregelde bijscholing: 2 punten bank en 2 punten verzekering

MANAGEMENT- EN BESTUURDERSVENNOOTSCHAPPEN:
WANNEER NOG NUTTIG?
Tielt (27 oktober), Sint-Niklaas (29 oktober)

 15% korting voor BZB-leden
 Meer info: www.practicali.be
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THOMAS MORE
BIG DATA IN DE FINANCIËLE SECTOR
Mechelen (8 oktober)
Geregelde bijscholing: 2,5 punten bank

DESINTERMEDIATIE DOOR FINTECH’S EN NIET-BANCAIRE SPELERS
Mechelen (10 december)
Geregelde bijscholing: 2,5 punten bank
 10% korting voor BZB-leden

BETALEN VIA MOBIELE TOEPASSINGEN
Mechelen (10 maart)
Geregelde bijscholing: 2,5 punten bank

 Meer info: www.thomasmore.be/
bedrijfsmanagement

FEBELFIN ACADEMY
NIEUW: ZELFSTUDIE LEVERT U VANAF NU BIJSCHOLINGSPUNTEN OP IN VERZEKERINGEN.
Er hangt heel wat nieuwigheid in de lucht voor de regelmatige bijscholing van tussenpersonen en
verantwoordelijken van distributie van verzekeringen en verzekeringsbemiddeling.
U kunt vanaf vandaag bijscholingspunten verkrijgen bij Febelfin Academy via louter zelfstudie mits
deze gecombineerd is met het afleggen van een examen.
De voordelen van zelfstudie
Zelfstudie is een gevestigde opleidingsmethode geworden omdat deze talrijke voordelen biedt:
• Houd rekening met uw tijdsschema en de organisatie van uw dagindeling
• De kost van de opleiding ligt gevoelig lager
• U leert op zelfstandige en autonome basis
Febelfin Academy heeft zich op deze methode gebaseerd om haar bijscholingsaanbod te ontwikkelen.
Focus op het nieuwe aanbod
Binnen dit kader heeft Febelfin Academy verschillende formules uitgewerkt die u tot 20 bijscholingspunten kunnen opleveren. Hieronder
enkele topics die we aanbieden dit najaar.
Onderwerpen

Punten klassiek

Punten afstand

1. Levensverzekeringen van de 3de en 4de pijler – technische, juridische en fiscale aspecten
(takken 21, 23, 26)

6

3

2. Maximalisatie van het fiscaal voordeel van de individuele levensverzekering (takken 21, 23,
26)

6

5

3. De precontractuele verplichtingen bij het aanbod van levensverzekeringen en spaar- en
beleggingsproducten

3

5

 Meer info: www.febelfin-academy.be

BZB
lidmaatschap
WORD NU LID EN GENIET
TOT EIND 2015 GRATIS
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 € 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.

