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Sinds de financiële crisis blijven regels elkaar in een ijl tempo opvolgen om de consument
meer en beter te beschermen. Die regeldrift is nog niet bekoeld, integendeel.
De nieuwe Europese regels vervat in de Richtlijn Verzekeringsdistibutie (IDD), MiFID II en
PRIIPs moeten op korte termijn worden ingevoerd in de Belgische wetgeving. De Europese
Richtlijn inzake hypothecair krediet moest tegen 21 maart 2016 worden omgezet in Belgische
wetgeving. Op het ogenblik van het schrijven van dit edito was men in het parlement nog
volop bezig met de bespreking van het wetsontwerp die deze omzetting voorziet. Opnieuw
zien we een verderzetting van de “MiFIDisering” in de sector. Ook voor kredietbemiddeling
wordt naar analogie met MiFID-gedragsregels regels opgelegd met betrekking tot het advies
aan de klant over de geschikte kredietvorm.
Hoewel het voor zich spreekt dat men zich bij de distributie van financiële producten
op een eerlijke, billijke, transparante en professionele wijze opstelt en daarbij rekening
houdt met de rechten en belangen van de klant, stellen we ons vragen of de regels wel
teweegbrengen waarvoor ze bedoeld zijn. Zo was het treffend dat minister Peeters tijdens de
conferentielunch van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) toegaf dat er ondanks de
verstrengde regels inzake consumentenkrediet toch een grotere schuldoverlast is.
Er kunnen ook vragen gesteld worden bij de manier waarop de regels worden opgelegd. We
zien een erg grote bereidheid bij onze leden om de regels na te leven, maar het is voor hen
niet altijd duidelijk hoe ze dit kunnen doen. De onduidelijkheid en vooral de onzekerheid
met betrekking tot de AssurMiFID-regels is daar een mooi voorbeeld van. Daarom vragen
we de toezichthouder ook om met dit aspect rekening te houden en een meer proactieve rol
te spelen in de coaching en begeleiding over de manier waarop de regels moeten worden
omgezet in de praktijk.
De tussenpersonen betalen intussen al een serieuze jaarlijkse bijdrage aan de FSMA.
Het is ons inziens dan ook niet overdreven om een andere positieve return te krijgen dan
inspecties en controles.
Er kan veel worden gezegd en geschreven over de zin en onzin van regelgeving. Daar gaan
we op het BZB-congres op 27 oktober dan ook graag verder op in. Markeer de datum alvast
in uw agenda!
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Impact Europese
regels op
tussenpersonen
Er lijkt maar geen einde te komen aan de regeldrift
sinds de financiële crisis. De nieuwe Europese regels
vervat in de Richtlijn Verzekeringsdistibutie (IDD),
MiFID II en PRIIPs moeten op korte termijn worden
ingevoerd in de Belgische wetgeving. En deze
hebben een impact op de activiteit van de
tussenpersoon.

EUROPA
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Europese richtlijn

verzekeringsdistributie

goedgekeurd

De Europese richtlijn verzekeringsdistributie (IDD) van 22 januari 2016 vervangt de Europese
verzekeringsbemiddelingsrichtlijn van 2002 (IMD) en moet tegen 23 februari 2018 zijn omgezet in Belgische
wetgeving. De IDD is een richtlijn van minimale harmonisatie. Dit betekent dat de lidstaten verder kunnen gaan
dan de minimumstandaarden die worden vooropgezet. Hoewel deze enorm werden uitgebreid ten opzichte
van de vorige richtlijn, zal de impact in België niet zo groot zijn. Ons land heeft immers met de Twin Peaks
II-regelgeving geanticipeerd op deze richtlijn. De voorbereiding van de IDD heeft jaren geduurd. BZB heeft
in 2011 al geantwoord op een consultatienota van de Europese Commissie over de herziening van de huidige
verzekeringsbemiddelingsrichtlijn. BZB is tevreden dat blijkbaar voldoende andere partijen ook bepaalde
problemen hebben aangekaart zodat enkele belangrijke zaken toch werden gewijzigd in definitieve richtlijn.
BREDER TOEPASSINGSGEBIED
De bedoeling van de nieuwe richtlijn verzekeringsdistributie is de
consument beter te beschermen en de concurrentie te verhogen
door een level playing field te creëren tussen alle verkopers van
verzekeringsproducten. Ook moet de richtlijn het eenvoudiger
maken om over de landsgrenzen heen te werken. Voortaan vallen
alle verkopers van verzekeringsproducten, inclusief de directe
verzekeraars, onder het toepassingsgebied van de richtlijn. Ook
bepaalde activiteiten van vergelijkende websites met betrekking tot
verzekeringsproducten worden door de richtlijn geregeld.

STRENGERE EISEN INZAKE BEROEPSKENNIS EN
ORGANISATIE
De richtlijn legt striktere regels op inzake beroepskennis. In
België werden hier al serieuze eisen aan gesteld. Ook voorziet
de richtlijn dat minimum 15 uren bijscholing per jaar moet
worden gevolgd. Momenteel in België is dit 30 uren per
3 jaar. Tot slot worden minimale regels vastgelegd van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die tussenpersonen moeten
afsluiten.

MEER TRANSPARANTIE
De richtlijn kadert in een streven naar meer transparantie en
bescherming van de consument. Wie verzekeringsproducten
verkoopt, zal transparanter moeten zijn over de prijs en de kosten
van zijn producten zodat de klant weet waarvoor hij betaalt. Ook
moet de verzekeringstussenpersoon de klant de aard van de
vergoeding die hij ontvangt meedelen. Werkt hij op basis van een
fee (vergoeding door de klant), of op basis van commissie, of een
andere vergoeding?
In de richtlijn werd geen verbod op commissielonen ingevoerd.
Evenmin werd - tegen alle verwachtingen in - geen transparantie
van commissielonen opgelegd. De Belgische wet die wel

transparantie van commissielonen voorziet, gaat dus verder dan
wat de Europese richtlijn oplegt. Nu blijkt dat deze regels inzake
transparantie toch moeilijk worden opgevolgd, menen we dat de
Belgische regelgever er goed aan doet om deze verplichting te
schrappen bij de omzetting van de richtlijn.

GEDRAGSREGELS EN INFORMATIEVEREISTEN
Het grote doel van de IDD is om de minimumregels inzake
distributie voor alle verzekeringsproducten te verhogen. De
informatieverplichting werd uitgebreid geënt op de MiFIDverplichtingen. Vooral hier zien we dat de Belgische wetgever heeft
geanticipeerd op de verplichtingen in de nieuwe richtlijn. Verkopers
van een verzekering moeten altijd eerlijk, billijk en professioneel
handelen in het belang van de klant. Anderzijds moet alle informatie
eerlijk, duidelijk en niet-misleidend zijn. Er zijn ook gedetailleerde
vereisten over de informatie die aan de klant moet worden
meegedeeld voor het afsluiten van een verzekeringscontract. Zo
moeten kopers van een niet-levensverzekering voor het tekenen
van een contract informatie krijgen in een gestandaardiseerd
format. Concreet vertaalt zich dit in een informatiefiche dat zal
worden ontwikkeld door EIOPA, de Europese toezichthouder op
de verzekeringssector. Dit document zal informatie bevatten over
het type verzekering, de verplichtingen van de overeenkomst,
de verzekerde en niet-verzekerde risico’s, de betalingswijzen, de
premies en dat alles in een duidelijke en eenvoudige taal. Dit
moet er niet alleen voor zorgen dat de consument verschillende
verzekeringsproducten eenvoudiger met elkaar kan vergelijken,
maar ook dat hij betere vergelijkingen kan maken tussen producten
over de verschillende landsgrenzen heen. Dit moet dan weer
de concurrentie tussen de verschillende lidstaten aanwakkeren.
Voor levensverzekeringsproducten (Solvency II-richtlijn) en voor
beleggingsverzekeringen (PRIIPs- verordening) waren dergelijke
informatiefiches al voorzien.

Net zoals in de Belgische wet worden voor verzekeringsproducten
met een beleggingscomponent bijkomende vereisten gesteld die
geënt zijn op de MiFID-regels. Het gaat dan om preventie van
belangenconflicten, informatieverstrekking aan de klant, beoordeling
van de geschiktheid en gepastheid van beleggingsverzekeringen en
verslaggeving aan de klant.

GEBUNDELDE VERKOOP
De richtlijn legt ook regels op voor gebundelde verkoop. Wordt
een verzekeringsproduct samen met een andere dienst verkocht of
in een pakket of als een voorwaarde voor dezelfde overeenkomst
of pakket, dan moet de distributeur van verzekeringen de klant
informeren over de mogelijkheid om de verschillende componenten
afzonderlijk te kopen. Als dat het geval is, moet er een adequate
beschrijving worden gegeven van de verschillende componenten en
de kosten die eraan verbonden zijn. Indien een verzekeringsproduct
een nevenproduct is bij een goed dat of dienst die geen verzekering
is, dan moet de consument ervoor kunnen kiezen om het
hoofdproduct of -dienst te kopen zonder de verzekeringspolis. Dit
laatste geldt evenwel niet indien het hoofdproduct of hoofddienst
een beleggingsdienst, kredietovereenkomst of een betaalrekening is.
De Europese toezichthouder kan richtsnoeren ontwikkelen voor
de beoordeling van het toezicht op koppelverkoop, waarin wordt

aangegeven in welke situaties koppelverkoop in strijd is met de
informatieverplichtingen en gedragsregels voor de verkoop van
verzekeringsproducten. Lidstaten mogen hier strengere bijkomende
maatregelen aannemen.

WAT HEEFT BZB GEDAAN?
1. BZB heeft in 2011 input gegeven bij een consultatie over de
richtlijn en heeft ervoor gepleit om deze open te trekken naar
alle distributievormen, ook naar websites, om een level playing
field te bekomen.
2. BZB heeft gelobbyd bij Belgische vertegenwoordigers in
de EU met betrekking tot de problemen die zich stellen bij
de transparantie inzake BOAR en de problematiek van de
verbonden agent. BZB bepleitte dat België in het kader van de
IDD zou opteren om de definitie van verbonden agent uit de
richtlijn te schrappen. Het begrip is tot tevredenheid van BZB
niet meer in de goedgekeurde tekst opgenomen.
3. BZB is lid van FECIF, de Europese beroepsvereniging van
financiële adviseurs en tussenpersonen, die in dit dossier ook
sterk gelobbyd heeft (zie interview op p 12).

De gedragsregels
naleven,
weldra kinderspel?

26 MEI 2016

ALM ANTWERPEN
Trends, tricks & tools
voor de zelfstandige
tussenpersoon

Meer informatie
volgt snel
op www.bzb.be
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Deadline implementatie

PRIIPs-verordening wordt moeilijk
De PRIIPs-verordening is in het leven geroepen om de Europese belegger
te helpen om de belangrijkste kenmerken, risico’s en kosten van verschillende
PRIIPs met elkaar te vergelijken aan de hand van een infofiche. PRIIPs zijn
verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde
beleggingsproducten. We stelden Virginia Schreurs, Adviseur Leven bij Assuralia,
hieromtrent enkele vragen.

Wat houdt de Europese PRIIPs-verordening in?
Op 9 december 2014 werd in het publicatieblad van de
Europese Unie de PRIIPs-verordening gepubliceerd die
een gestandaardiseerde informatiefiche oplegt aan alle
zogenaamde pakketproducten of PRIIPs. De meeste
bancaire investeringsproducten en het gros van de spaar- en
beleggingsverzekeringen vallen onder het toepassingsgebied.
De verordening legt een aantal vormvereisten op voor de
informatiefiche. Zo mag de informatiefiche niet langer zijn dan
drie pagina’s en dient ze te worden geschreven in een duidelijke
bewoording die begrijpelijk is voor een retailklant. Daarnaast
legt de verordening vast welke rubrieken de informatiefiche voor
pakketproducten dient te bevatten en welke informatie in deze
rubrieken moet worden behandeld. Hoe deze informatie dient
te worden samengesteld en gevisualiseerd, moet volgens de
verordening door de Europese controle-autoriteiten, kortweg
ESA’s genoemd, worden vastgelegd in technische standaarden.
Daarnaast dienen de ESA’s in technische standaarden vast te
leggen hoe de informatiefiche moet worden overgemaakt aan de
klant en welke regels gelden voor de actualisering van de inhoud
van de informatiefiche.

Wat is de deadline?
De informatiefiche dient vanaf 31 december 2016 te worden verstrekt
aan elke potentiële klant die een PRIIP wenst te onderschrijven. De
roep vanuit de Europese bancaire en verzekeringsfederaties om deze
deadline met een jaar uit te stellen wordt echter steeds luider.

Wat zijn de gevolgen voor de verzekeraars?
Verzekeraars zullen op korte tijd de nieuwe infofiche moeten
implementeren, omdat de technische standaarden waaraan
de fiche moet voldoen waarschijnlijk pas in de herfst van 2016
finaal zullen zijn. De verzekeraars staan daarbij voor een aantal
concrete uitdagingen, zoals het aanpassen van hun IT-systemen,
het informeren van hun werknemers en tussenpersonen over de
inhoud en toepassing van de nieuwe fiche en het verspreiden van
de nodige papieren versies in de verschillende distributiekanalen.

Virginia Schreurs, Adviseur Leven bij Assuralia

Hoe verloopt de implementatie dusver?
De ESA’s werken sedert een jaar aan de technische standaarden.
Om hun werkzaamheden naar best vermogen uit te voeren, hebben
de ESA’s verschillende discussienota’s gepubliceerd om de visie te
kennen van de betrokken sectoren en consumentenorganisaties.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het voorstel van
de ESA’s. Tegen eind maart sturen de ESA’s dit naar de Europese
Commissie die het voorstel van standaarden ten laatste tegen de
zomer zal goedkeuren, al dan niet in gewijzigde vorm als zij dit
nodig acht. Daarna is het aan het Europees Parlement om zich
finaal uit te spreken over de technische standaarden. Dit brengt ons
in de herfst van 2016.
Vooraleer finaal kan worden gestart met de implementatie van de
fiche moeten de technische standaarden ten slotte nog worden
vertaald naar alle officiële talen van de Europese Unie.
“De roep vanuit de Europese bancaire en verzekeringsfederaties
om de deadline met een jaar uit te stellen
wordt steeds luider.”
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Wat zijn de gevolgen voor de klant?
In theorie zou de klant vanaf 31 december 2016 aan de hand
van de nieuwe infofiche in een oogopslag kennis kunnen
nemen met de belangrijkste kenmerken van een PRIIP en de
verschillende PRIIPs op de Europese markt met elkaar kunnen
vergelijken. Helaas rijst de vraag of deze doelstellingen in de
praktijk zullen worden bereikt. Uit de consumententests die de
Europese Commissie heeft uitgevoerd bij de uitwerking van de
infofiche bleek duidelijk dat consumenten liever korte, bondige
en begrijpelijke informatie ontvangen. Zoals het er nu voor staat,
zullen bepaalde rubrieken zeer uitgebreid zijn. Verder wordt er
geen absolute coherentie nagestreefd tussen de verschillende
rubrieken, wat tot verwarring kan leiden bij de consument.
Ook de vergelijkbaarheid tussen de verschillende PRIIPs kan in
vraag gesteld worden. Er bestaan grote verschillen tussen PRIIPs
die in de verschillende Europese lidstaten worden aangeboden.
Het lijkt verre van evident om een zinvolle vergelijking te maken
tussen een langetermijnproduct zoals een verzekeringsPRIIP en
een bancaire kortetermijninvestering. Bovendien moet worden
opgemerkt dat beleggingsfondsen nog niet hoeven over te
schakelen op de PRIIPs-fiche, maar hun eigen informatiefiche (KII)
nog enkele jaren kunnen blijven hanteren (met name tot

31 december 2019). Dit fondsenfiche bevat grotendeels dezelfde
rubrieken, maar de inhoud van de rubrieken is niet dezelfde.
Hierdoor zal de klant de indruk krijgen dat de informatie op
beide fiches vergelijkbaar is, terwijl dit niet het geval is. Zo houdt
het risicolabel voor beleggingsfondsen enkel rekening met het
marktrisico verbonden aan een beleggingsfonds, terwijl het
risicolabel van de PRIIPs-fiche rekening houdt met het marktrisico
en het kredietrisico verbonden aan het product. Bovendien is de
achterliggende methodiek om de risicoklasse van een product
te bepalen totaal verschillend. Verder toont de fondsenfiche
alleen het historisch rendement, terwijl de PRIIPs-fiche verwachte
rendementen weergeeft en worden er verschillende kosten
opgenomen in de kostenrubriek van beide fiches.

“De PRIIPs-verordening is jammer genoeg een voorbeeld van
hoe een goed idee genekt wordt door een te bureaucratische
omzetting.”
Johannes Muschik, voorzitter van FECIF
(lees het volledige interview op p. 12)

congres
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Inwerkingtreding

MiFID II

met een jaar uitgesteld

MiFID II is een herziening van de Europese richtlijn Markets in Financial
Instruments Directive (MiFID), die in 2007 in werking trad om beleggers beter te
beschermen en de transparantie van de financiële markten en producten te
bevorderen. Zoals verwacht heeft de Europese Commissie de inwerkingtreding
van de richtlijn MiFID II uitgesteld. De nieuwe startdatum wordt 3 januari 2018. We stelden
Tom Boedts, Director Legal and Risk Related Affairs bij Febelfin,
hieromtrent enkele vragen.
De deadline van inwerkingtreding van MiFID II werd
uitgesteld tot 3 januari 2018. Waarom?
De reden voor het uitstel is dat een erg complexe technische
infrastructuur moet worden opgezet om MiFID II
te laten functioneren. Als gevolg van MiFID II moet men
gegevens inzamelen over meer dan 15 miljoen financiële
instrumenten, en die moeten worden opgevraagd bij meer
dan 300 handelsplatformen. Het opzetten van die informatieuitwisselingsystemen is een huzarenstuk dat een enorme
inspanning vergt van en een nauwe samenwerking tussen ESMA,
de Europese toezichthouder, de nationale toezichthouders en de
uitbaters van de platformen waarop deze instrumenten worden
verhandeld. De betrokken partijen hebben moeten vaststellen dat
het praktisch en technisch onmogelijk was om al deze systemen
op te zetten tegen 3 januari 2017, de oorspronkelijke datum van
inwerkingtreding. Eigenlijk was dat geen verrassing, want bij de
onderhandelingen rond MiFID II was daar al voor gewaarschuwd.
Naarmate de datum van inwerkingtreding van MiFID II naderde,
werd het steeds minder zinvol om de realiteit nog te ontkennen.
Op suggestie van ESMA heeft de Europese Commissie in februari
uiteindelijk voorgesteld om de inwerkingtreding van MiFID II met
één jaar uit te stellen.

Wordt MiFID II integraal uitgesteld?
Ja, dat lijkt nu wel vast te staan. Al moeten we een slag om de arm
houden want het Europees Parlement moet het voorstel van de
Commissie nog altijd goedkeuren. Niets wijst erop dat het Europees
Parlement dat niet zal doen. Er werd even overwogen om MiFID II
slechts gedeeltelijk uit te stellen. De technische moeilijkheden
doen zich immers vooral voor in verband met de implementatie
van de nieuwe infrastructuur voor de rapportering voor transacties.
Sommige hebben er daarom voor gepleit om de hervorming van
het wettelijke kader voor beleggersbescherming alvast in werking te
laten treden. Maar bij nader inzien bleek een en ander toch meer
met elkaar verbonden te zijn dan men op het eerste gezicht zou
denken. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om MiFID II integraal uit
te stellen. Dat heeft in elk geval het voordeel van de duidelijkheid en
komt de rechtszekerheid ten goede.

Tom Boedts, Director Legal and Risk Related Affairs bij Febelfin

Banken krijgen dus wat extra tijd om zich op MiFID
II voor te bereiden?
Dat klopt. Maar achteruit leunen is niet aan de orde. We wachten
nog altijd op een pak uitvoeringsregels die men op Europees
niveau aan het uitwerken is. Die tijdig geïmplementeerd krijgen zal
ook met dit uitstel nog een krachttoer vergen.

“We wachten nog altijd op een pak uitvoeringsregels die men
op Europees niveau nog altijd aan het uitwerken is. Die tijdig
geïmplementeerd krijgen zal ook met dit uitstel nog een krachttoer
vergen.”

Waarom werd MiFID II in het leven geroepen?
MiFID II is een evolutie van het Europees kader voor
beleggingsdiensten en markten in financiële instrumenten dat
al sinds 2007 bestaat. In eerste instantie beoogde MiFID II de
efficiëntie en de transparantie in een aantal markten voor financiële
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Dat zal ook voor de tussenpersoon niet ongemerkt voorbijgaan.
Men neemt dat ook erg ernstig, al was het maar omdat MiFID II
de verantwoordelijkheden van de bank en de compliance afdeling
van de banken heeft uitgebreid. Bovendien krijgt de overheid er
heel wat toezichtsinstrumenten en sanctiemogelijkheden bij,
zij het dat veel van die maatregelen, zoals de mogelijkheid om
de commercialisering van een product te verbieden, in België al
bestaan sinds de zogenaamde Twin Peaks II-regelgeving.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen dan?
Beleggingsondernemingen zullen meer informatie moeten
verstrekken aan cliënten, bijvoorbeeld over de totale kosten van
een beleggingsdienst en de kosten van een financieel instrument
dat wordt aanbevolen of aangeboden. Ook zal je moeten aangeven
of je al dan niet periodiek zal nagaan of een bepaald product nog
steeds geschikt is, en als je dat doet zal je dat minstens eenmaal
per jaar moeten doen. Van de commerciële medewerkers wordt ook
verwacht dat zij voldoende productkennis hebben, dus vorming en
opleiding worden belangrijker dan ooit.

Is er een impact voor het productaanbod?
producten te verhogen, in het bijzonder de markten voor obligaties
en derivaten. Maar ook grondstoffenderivaten en zelfs de handel
in emissierechten worden nu onder het toepassingsgebied van
de regelgeving gebracht. Ook wenste men de competitiviteit aan
te wakkeren tussen de verschillende instellingen die betrokken zijn
bij de werking van financiële markten, met uitbaters van beurzen
en handelsplatformen op kop. Meer financiële instrumenten zullen
moeten worden verhandeld via gereglementeerde platforms, en over
transacties in dergelijke effecten zal veel meer informatie moeten
worden gecentraliseerd en gerapporteerd. Een en ander zou de
transparantie van de werking van deze markten moeten versterken, in
het bijzonder op het vlak van prijsvorming. Daarnaast wou MiFID II
een kader scheppen voor de technologische ontwikkelingen zoals
computergestuurde verhandeling van effecten via algoritmisch
traden en zogenaamde “flitshandel” of “high frequency trading”.
Belangrijker voor tussenpersonen is dat men met MiFID II ook een
antwoord wou bieden op een aantal zwakheden die de financiële
crisis heeft blootgelegd op het vlak van beleggersbescherming. Op
dat vlak is MiFID II eerder een evolutie die voortbouwt op principes
die reeds waren opgenomen in MiFID, zij het dat die toch een
behoorlijke impact zullen hebben.

Moeten de tussenpersonen hier van wakker liggen?
Zijn er gevolgen voor de zelfstandige financiële
tussenpersonen in België?
Wakker liggen is nooit goed, maar ze moeten zich er toch van
bewust zijn dat dit voor banken en beleggingsondernemingen
een aanzienlijke impact heeft. Het is in eerste instantie vooral
aan de beleggingsondernemingen en de banken om die nieuwe
regels te implementeren. Banken moeten hun productenaanbod
en klantenclassificatie opnieuw tegen het licht houden, zij zullen
procedures moeten bijstellen en systemen moeten aanpassen.

In de toekomst zal men complexere producten ook veel minder
onder het zogenaamde execution only-regime kunnen verkopen.
Dit is het louter ontvangen, doorgeven en uitvoeren van order,
zonder enig advies. Banken zullen ook moeten nagaan of
hun productaanbod nog correct afgestemd is op de het juiste
doelpubliek, vooral wat meer complexe producten betreft. Veel
instellingen zullen hun MiFID-vragenlijsten moeten actualiseren.

Komt er bijkomende administratie?
Dat valt zeker niet uit te sluiten, al wordt natuurlijk hard gewerkt
om die zoveel als mogelijk te automatiseren. Bij het verstrekken van
beleggingsadvies zal men bijvoorbeeld voortaan moeten toelichten
waarom men van oordeel is dat een bepaald product aansluit bij
de behoeften, financiële situatie en de kennis en ervaring van de
klant, in een schriftelijk verslag dat de bank zal moeten bijhouden.
Er komen ook bijkomende verplichtingen om telefoongesprekken
met klanten op te nemen als die verband houden met
beleggingsdiensten. En van besprekingen met de klant in het kader
van beleggingsdiensten zal men soms een verslag moeten opstellen
en bijhouden.

Nog zaken die de tussenpersonen voor ogen moeten
houden?
Tussenpersonen moeten er zich van bewust zijn dat MiFID II
een nieuwe type beleggingsdienst invoert. Naast discretionair
vermogensbeheer en beleggingsadvies, zal men in de toekomst
ook zogenaamd onafhankelijk beleggingsadvies kunnen aanbieden.
Dan moet je wel kunnen aantonen dat je niet alleen producten
aanbiedt van de eigen onderneming maar ook van derden, en
mag de beleggingsonderneming ook geen commissies meer
betalen of ontvangen voor de producten waarover zij adviseert.
Beleggingsondernemingen en banken zullen moeten bepalen of zij
dergelijke dienst willen aanbieden. Dat is zeker een evolutie die de
tussenpersonen best in de gaten houden.

EUROPA
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Hypothecair krediet

krijgt Europese facelift

Er zijn belangrijke wijzigingen op komst inzake hypothecair krediet. Tegen 21 maart 2016
moet de Europese richtlijn hypothecair krediet in Belgische wetgeving worden omgezet.
Op het ogenblik van dit schrijven was men in het parlement nog volop
bezig met de bespreking van het wetsontwerp
die deze omzetting voorziet. De richtlijn is er gekomen
om de consument te beschermen door kredietgevers en -bemiddelaars
een aantal verplichtingen op te leggen.
CONSUMENT BETER BESCHERMD
Met de richtlijn wil Europa een enkele efficiënte en competitieve
markt voor hypothecaire kredieten creëren om de consument
te beschermen. Achtergrond is de financiële crisis, waarbij
onverantwoord lenen ertoe bijgedragen heeft dat velen in de
EU zich geen lening meer konden permitteren. Anderen konden
hun lening niet meer afbetalen en gingen failliet. Door ervoor
te zorgen dat de markt van de hypothecaire kredieten op een
verantwoordelijke manier functioneert, beoogt de richtlijn ook de
financiële stabiliteit te promoten.

GEDRAGSREGELS EN INFORMATIEVEREISTEN
De richtlijn legt een aantal voorwaarden vast om een groter
professionalisme van kredietgevers en -bemiddelaars te
verzekeren. Ook worden een aantal principes inzake marketing
en reclame voorzien. Reclame- en marketingcommunicatie over
kredietovereenkomsten moet eerlijk, duidelijk en niet-misleidend
zijn. Verder wordt er een precontractuele informatieplicht ingevoerd.
Kredietverstrekkers en -bemiddelaars worden verplicht om de
consumenten vóór het afsluiten van de overeenkomst uitgebreid
te informeren over de risico's aan de hand van een zogenaamd
European Standardised Information Sheet (hierna ESIS). Ieder
aanbod tot het afsluiten van een hypotheek moet worden vergezeld
van een ESIS. Daarin staat onder andere duidelijke informatie over
de mogelijke gevaren die de consument loopt als hij de hypotheek
niet kan aflossen. De richtlijn bevat ook een aantal bepalingen die
de kredietverstrekker verplichten om de kredietwaardigheid van de
consument te beoordelen.

WAT VERANDERT ER?
In 2014 werd in ons land al bepaald dat kredietbemiddelaars in
hypothecair krediet moeten worden ingeschreven bij de FSMA.
Andere bepalingen van de richtlijn zoals het gebruik van een ESIS
worden nu omgezet. In het wetsontwerp dat de bepalingen van de
Europese richtlijn bevat, wordt een maximale gelijkschakeling en
afstemming beoogd van de bepalingen die het hypothecair krediet
en het consumentenkrediet betreffen. Niettemin zijn er aantal
belangrijke nieuwigheden.

Breder toepassingsgebied
Belangrijk om weten is dat het toepassingsgebied is gewijzigd.
Tot nu waren er twee cumulatieve voorwaarden om te spreken
van hypothecair krediet, namelijk de hypothecaire zekerheid en
de onroerende bestemming. Voortaan vallen onder de wetgeving
hypothecair krediet ook kredieten met hypothecaire zekerheid
met een roerende bestemming. Een autofinanciering bijvoorbeeld
die door de kredietgever werd toegestaan als een hernieuwde
kredietopening onder de dekking van een hypotheek voor alle
sommen zal voortaan moeten worden beschouwd als een
hypothecair krediet, terwijl deze volgens de huidige regelgeving
wordt beschouwd als een consumentenkrediet. Ook kredieten
zonder hypothecaire zekerheid met onroerende bestemming
andere dan renovatie vallen voortaan onder het toepassingsgebied.
Verplicht advies
Belangrijk is ook dat er een verplichting tot advies is voor de
kredietbemiddelaar. De tussenpersoon moet een geschikte
kredietvorm aanbieden (cfr. MiFID).

Transparantie vergoedingen
Ook worden er bepalingen inzake het beloningsbeleid en de
transparantie van de vergoedingen opgenomen. Zo moeten
kredietmakelaars die commissielonen van een of meer
kredietgevers ontvangen, op verzoek van de consument informatie
verstrekken over de variatie in de hoogte van de commissielonen
die worden betaald door de verschillende kredietgevers.
Jaarlijks kostenpercentage
Er wordt via koninklijk besluit een jaarlijks kosten percentage
ingevoerd voor woonkredieten.
Gebundelde verkoop
Tot slot blijft gebundelde verkoop onder bepaalde voorwaarden
mogelijk. Kredieten kunnen dus nog steeds tegen een lagere
interestvoet worden aangeboden indien de klant bij het afsluiten
van het krediet meerdere producten via dezelfde groep afneemt.

Test-Aankoop en de makelaarsorganisaties zijn van oordeel dat
ook gebundelde verkoop moet worden verboden, terwijl Febelfin
de tegengestelde visie heeft.
BZB heeft net zoals de andere stakeholders de kans gekregen om
haar bezorgdheden hieromtrent over te maken aan de voorzitter
van de parlementaire commissie waar het wetsontwerp ter
bespreking voorligt. BZB heeft zich beperkt tot het naar voren
schuiven van een aantal bezorgdheden en dit zowel met het oog
op de consumentenbescherming als met het oog op de belangen
van de leden.

Wat betekent de richtlijn voor u?
Volg de opleiding die BZB hierover organiseert
(15 september 2016 | Zwijnaarde).
Info en inschrijven zie pagina 11.

15 % korting
voor BZB-leden

Bank & Verzekering

Opleidingen & seminaries

b od
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s
Een selectie uit on
Bescherm uw vermogen via huwelijkscontract
en/of testament
Gent 17/03/2016 - Antwerpen 24/03/2016
Zin en onzin van een managementvennootschap !
Zijn de fiscale voordelen nog steeds belangrijker dan
de risico’s ?!
Gent 17/03/2016 - Antwerpen 15/03/2016
Samenlevingsvormen - gevolgen op fiscaal,
financieel & juridisch vlak !
Praktische implicaties huwen, wettelijk of feitelijk samenwonen
Gent 18/03/2016 - Online 18/03/2016

Fiscaliteit – successie- & vermogensplanning
Gebruik of misbruik rekening courant ?!
Optimalisatie en gevaren, meer dan ooit actueel !
Gent 22/03/2016 - Antwerpen 24/03/2016
Praktijkcursus successieplanning
Praktijkgerichte en nuttige technieken successieplanning
Gent 15/04/2016, 22/04/2016, 29/04/2016
Antwerpen 12/04/2016, 21/04/2016, 28/04/2016
Patrimoniumvennootschap nog nuttig bij verwerving, beheer en doorgeven onroerend goed ?
Gent 28/04/2016 - Antwerpen 26/04/2016
De schenking onder voorwaarden:
efficiënte en eenvoudige planningstechiek !
Voordelen, gevaren en praktische toepassing
van schenken met voorwaarden
Gent 10/05/2016 - Antwerpen 12/05/2016
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Opleiding
IMPACT NIEUWE REGELS HYPOTHECAIR
KREDIET OP TUSSENPERSOON

Inschrijven
Naam kantoor:

15 SEPTEMBER | 14U00 – 19U00 I ZWIJNAARDE
Er zijn belangrijke wijzigingen op komst inzake hypothecair
krediet. Tegen 21 maart 2016 moet de Europese richtlijn in
Belgische wetgeving worden omgezet, wat heel wat belangrijke
wijzigingen met zich meebrengt. BZB organiseert een opleiding
over de belangrijkste gevolgen voor de zelfstandige financiële
tussenpersoon.

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

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

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 2:

SPREKER:

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

Diederik Bruloot, professor aan de faculteit rechten van de
Universiteit Gent
BZB-lidnummer : ....................................................................

LOCATIE

Kantooradres:

Huis van de Bouw,
Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

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

KOSTPRIJS: € 30

Stuur deze strook naar esther@bzb.be
of schrijf in op www.bzb.be.

INTERVIEW

Europese lobby voor de zelfstandige
financiële tussenpersoon
Veel Belgische wetgeving vindt haar oorsprong in Europese regelgeving, zeker in
de financiële sector. Omwille van die reden geeft BZB regelmatig haar input bij
diverse Europese consultaties. Dat doet ze niet alleen zelf, maar ook via haar
lidmaatschap bij FECIF, de Europese federatie van financiële tussenpersonen.
Onlangs publiceerde de vereniging haar actieplan voor 2016. BZB stelde
Johannes Muschik, voorzitter van FECIF, naar aanleiding hiervan enkele vragen.
Welke successen heeft FECIF in 2015 geboekt?
Het voorbije jaar stond volledig in teken van de IDD, de nieuwe
verzekeringsbemiddelingsrichtlijn. Zo goed als alle eisen van
FECIF-leden werden ingewilligd. Voor ons was het belangrijk
een level playing field te creëren, net als gelijke rechten en
plichten te bekomen voor verzekeringsbemiddelaars, banken
en online verkoop. Uitzonderingen zoals voor medewerkers
van verzekeringen, werden geschrapt. Zo zijn er voor het eerst
gelijke kansen voor FECIF-leden net zoals voor de zelfstandige
adviseurs. Ook een succes is dat we een dreigend provisieverbod
hebben kunnen afwenden. Dat had werkelijk geen zin. In een vrije
Europese binnenmarkt beslissen mondige consumenten immers
zelf hoe ze voor verzekeringsadvies willen betalen.
Samen met onze collega’s in de Europese lidstaten en
het kantoor van FECIF werden het laatste jaar opnieuw
duizenden pagina’s consultaties en adviezen doorgenomen,
onder andere met betrekking tot de implementering van
MiFID II en PRIIPs. Oorspronkelijk was bijvoorbeeld
voorzien dat effectenbemiddelaars minstens vijf jaar in
een beleggingsonderneming gewerkt moesten hebben om

nadien actief te kunnen zijn. Na onze tussenkomst is het
zo dat beleggingsondernemingen – die toch al instaan voor
hun bemiddelaars – zelf kunnen beslissen wanneer iemand
competent is.
Een groot succes was ook onze FECIF-conferentie in Brussel op
het einde van vorig jaar, waar we vertegenwoordigers van alle
bekende organisaties in de financiële sector en de Europese
toezichthouder voor verzekeraars mochten ontvangen rond het
thema “toekomst van pensioenen”.

Aan welke dossiers geeft FECIF in 2016 prioriteit?
In 2016 zullen de Europese financiële toezichthouders nauwer
samenwerken: de toezichthouders voor effecten, bank en
verzekeringen hebben hun werkprogramma’s op elkaar afgestemd.
Uniforme regels, het zogenaamde Single Rulebook, moeten de
Europese binnenmarkt voor financiële dienstverlening versnellen
en de goede praktijken vereenvoudigen. Prioriteiten voor FECIFleden zijn dit jaar de regulering van de Fintechs en robotadviseurs.
De verkoop via internet brengt immers niet alleen voordelen met
zich mee, maar houdt ook concrete gevaren in. Online verkoop
is veel minder streng gereguleerd dan financiële
en verzekeringsbemiddeling. Om gelijke kansen te
creëren en consumenten te beschermen dringt zich
een identiek kader voor alle marktdeelnemers op.

“Ik geloof niet dat algoritmen de financiële adviseur
van vlees en bloed ooit zullen vervangen.”

Welke veranderingen
zal de nieuwe Europese
verzekeringsbemiddelingsrichtlijn
teweegbrengen?
De IDD, zoals de verzekeringsbemiddelingsrichtlijn
nu heet, leidt volgens mij tot een consolidatie en
rechtzetting van de markt. De nieuwe plannen

INTERVIEW

zoals bijvoorbeeld voor de naleving van
permanente bijscholing en compliance
zorgen voor een algemene verhoging
van het kwaliteitsniveau in onze sector.
Niet dat we daarvoor zo slecht gewerkt
hebben. Onze klanten zijn meer dan
gemiddeld tevreden over ons. Maar de
ondertussen onoverzichtelijke diversiteit
aan producten en de steeds strengere
aansprakelijkheidsregels stellen financiële
adviseurs voor nieuwe uitdagingen. Hoe
kunnen ze professioneel en deskundig
financieel advies geven als ze tegelijkertijd
dreigen te verdrinken in een stormvloed
aan informatie en voorschriften? Om dit
dilemma op te lossen zal meer ingezet
worden op technische hulpmiddelen,
bijvoorbeeld om de noden van de klant
te analyseren of geschikte financiële
instrumenten te kiezen.

Hoe ziet FECIF het Europese
financiële landschap de komende
jaren evolueren?
Adviseurs hebben vandaag schaalbare
bedrijfsmodellen nodig om te groeien. Dat
maakt de inzet van online instrumenten
noodzakelijk, bijvoorbeeld om de klant
te kunnen blijven begeleiden. Er is een
duidelijke segmentering van klanten
zichtbaar: zij die snel een eenvoudig
verzekeringsproduct nodig hebben en zij
die kostbaar advies wensen. Advies kost nu
eenmaal geld, of het nu betaald wordt met
commissielonen of met erelonen. Wie in
zijn vakgebied deskundig is, zal zich daarom
op de middellange termijn in een bepaalde
kring van klant positioneren, waar hij met
zijn tijd voor advies inkomsten verwerft.
Voor al de rest worden gestandaardiseerde
online tools de regel. Ik geloof weliswaar
niet dat algoritmen de financiële adviseur
van vlees en bloed ooit zullen vervangen.
Maar ze dwingen ons om onze tijd en
energie economische zinvol te investeren
en onze competenties daar uit te spelen,
waar de klanten onze dienstverlening naar
waarde weten te schatten.

Hoe verloopt de implementering
van de PRIIPs-Verordening?
Deze productverordening is jammer genoeg
een voorbeeld van hoe een goed idee
genekt wordt door een te bureaucratische
omzetting. FECIF heeft de hoofdgedachte
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Johannes Muschik, voorzitter FECIF

van PRIIP’s sinds men jaren geleden met het voornemen begon, ondersteund:
eenvoudige, gestandaardiseerde informatiedocumenten moesten levensverzekeringen en
beleggingsfondsen ook voor de gewone consument begrijpelijk en vergelijkbaar maken. De
verordening van het Europese Parlement ziet dit ook zo voor ogen. Maar bij de omzetting
door ESMA, de Europese toezichthouder voor effecten en markten, heeft men zich intussen
verloren in talloze details zodat de oorspronkelijke intentie van een eenvoudig en compact
informatiedocument voor de klant volstrekt absurd geworden is. Voor levensverzekeringen
die verbonden zijn met fondsen met een open architectuur zouden bij toepassing van
de regels die nu voorliggen tot wel 70 A4-pagina informatie nodig zijn. Welke klant zal
dat begrijpen of überhaupt willen lezen? Wij pleiten ervoor om de documenten zoals de
oorspronkelijk gedachte zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk te houden. Moet ook worden
gezegd dat ook MiFID-2 in dit kader belangrijk is, omdat de verkoopsvoorwaarden voor
PRIIP’s daaraan “ontleend” worden. Daarom kijken we voor de volledige implementatie van
de PRIIP’s-voorwaarden ook hard uit naar het vervolg inzake MiFID II. De omzetting van
deze richtlijn werd echter met een jaar uitgesteld en wordt pas in 2018 voltooid. Niettemin
rest er zo wat meer tijd om zich voor te bereiden.

Wat zijn volgens FECIF de bedreigingen voor de zelfstandige financiële
tussenpersoon?
Het grootste gevaar is dat financiële tussenpersonen de stapel regels niet meer de baas
kunnen. De EU produceert aan de lopende band nieuwe consultaties en voorschriften. Ik zie
er geen probleem in dat we die richtsnoeren in de praktijk brengen. Daartoe vinden we altijd
wel een weg, zij het door nieuwe technische hulpmiddelen te gebruiken. Het obstakel zit
hem veeleer in het feit de procedures van ESMA, EIOPA, EBA, de Europese Commissie, het
Europese Parlement etc. bij te houden. Dat maakt een sterke Europese koepelvereniging met
voldoende financiële en persoonlijke middelen noodzakelijk. Hier zie ik de nationale leden
verplicht om deze middelen ook ter beschikking te stellen. Zo niet riskeren we dat richtlijnen
en verordeningen die voor de financiële adviseurs belangrijk zijn, buiten ons om beslist
worden. Onze behoeftes en problemen zouden dan helemaal geen rol meer spelen en dat
onze concurrenten zoals de online verkoop het vacuüm snel opvullen. Dat zou in het nadeel
zijn van alle Europese financiële tussenpersonen. Bovendien wil de Europese Commissie
vanaf nu met haar “Capital Market Action Plan” (CMU) en “Single Market”-strategie ook
de buitensporige bureaucratie een halt toeroepen. Dat kunnen we vanuit het standpunt van
onze leden alleen maar toejuichen en er onze actieve bijdrage aan leveren.

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE
FINANCIËLE TUSSENPERSOON









EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

UW LIDMAATSCHAP
SNEL TERUGVERDIEND

• Beroepsvereniging van Zelfstandige
financiële Bemiddelaars

• Meer dan 2200 leden, individueel of via
hun vriendenkring aangesloten

• Een jong en dynamisch team van
enthousiaste en hardwerkende
medewerkers en bestuurders

WWW.BZB.BE
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BZB

in 2015
Ondanks het dalende aantal zelfstandige financiële tussenpersonen had BZB in 2015
meer leden dan het jaar voordien. Meer dan 2.200 tussenpersonen hebben BZB gesteund
door middel van een lidmaatschap. En daar werd veel mee gedaan. Hoe goed kent u BZB
en weet u wat ze in 2015 voor u zoal gedaan heeft?

LOBBYWERK

✓ een stappenplan kredietbemiddeling uitwerkte voor haar
leden om hen wegwijs te maken in de nieuwe regels?

Wist u dat BZB in 2015...
✓ ervoor zorgde dat de btw-plicht voor
managementvennootschappen meermaals werd
uitgesteld en heeft onderhandeld met het kabinet en
btw-administratie over een oplossing specifiek voor de
financiële tussenpersonen;
✓ pleitte voor een grondige evaluatie van Twin Peaks II;
✓ een hele reeks ministers aansprak voor de afschaffing
van de AssurMiFID-regels voor BOAR;
✓ haar opmerkingen formuleerde op diverse reglementen
in het kader van Twin Peaks II;
✓ ervoor zorgde dat de definitie van verbonden
kredietagent werd herzien;
✓ haalbare alternatieven bood inzake het statuut van
verbonden verzekeringsagent;
✓ de onevenwichtige relatie tussen de agent en de
principaal meermaals aankaartte bij de FSMA, Febelfin,
diverse kabinetten en politici;
✓ de leiding nam in het formuleren van een advies over de
verbeterpunten inzake handelsagentuur en de werking
van paritaire overlegorganen binnen de Hoge Raad van
Zelfstandigen en KMO;
✓ met 9 banken en 15 verzekeraars regelmatig overleg
heeft gepleegd?

STEUN AAN LEDEN

ANDERE ACTIVITEITEN
Wist u dat BZB in 2015...
✓ als werkgeversorganisatie in het PC 341 met de
vakbonden onderhandelde over cao’s;
✓ meer dan 900 professionals mocht verwelkomen op
haar jaarlijkse congres;
✓ al dan niet in samenwerking met partners 26
opleidingen organiseerde waaraan 1676 tussenpersonen
deelnamen;
✓ 5 nieuwe samenwerkingsakkoorden sloot met
opleidingscentra;
✓ een erkenning als dienstverlener van de kmo-portefeuille
binnenhaalde;
✓ vertegenwoordigd is in de erkennings- en
examencommissies bank & verzekeringen;
✓ deel uitmaakt van de sectorcommissie “Andere vrije
en intellectuele beroepen” van de Hoge Raad voor de
Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO);
✓ acht nieuwe voordelen voor haar leden onderhandelde;
✓ deelnam aan de derde Belgian Insurance Conference
van Wolters Kluwer;
✓ 71 mailings stuurde naar haar leden;
✓ 42 nieuwsupdates op haar website plaatste;
✓ 34 Posts deed op LinkedIn;
✓ een nieuwe huisstijl met een nieuwe logo lanceerde.

Wist u dat BZB in 2015...
✓ meer dan 5.000 vragen om advies beantwoordde;
✓ haar leden een modelovereenkomst financiële planning,
interne procedures anti-witwas en klantenaanbrenger in
kredieten ter beschikking stelde;
✓ een model van dienstverleningsovereenkomst
opstelde in het kader van de btw-plicht voor
managementvennootschappen;
✓ een klantenaanbrengersovereenkomst inzake
kredietbemiddeling opstelde;

 Brengt dit overzicht weinig nieuws voor u? Proficiat! U kent
BZB door en door en weet waarvoor uw lidgeld onder meer
wordt gebruikt.
Was u nog niet zo goed op de hoogte, maar wil u graag
meer weten? Download dan ons jaarverslag op www.bzb.be.

SECTORNIEUWS

Statuut

verbonden agent

blijft voor problemen zorgen

De implementatie van Twin Peaks II verliep niet zonder horten of stoten, zoveel is
duidelijk. Veel onduidelijkheden zijn intussen opgehelderd, maar rest nog een groot
probleem: dat rond het statuut van de verbonden verzekeringsagent. Na intensief
sectoroverleg is er vooralsnog geen oplossing uit de bus gekomen. BZB brengt een
aantal haalbare alternatieven aan en hoopt dat de finale beslissing van de regering
strookt met Europese richtlijn verzekeringsdistributie IDD, waarin het statuut
uiteindelijk niet werd opgenomen.

Het nieuwe statuut van verbonden
verzekeringsagent werd bij KB ingevoerd.
In de zomer van 2013 kreeg de sector
midden in de verlofperiode een maand de
tijd om te reageren op de ontwerptekst.
Blijkt nadien dat deze consultatie veel
te beperkt was en de gevolgen van de
invoering van het statuut niet voldoende
werden onderzocht. Met als gevolg dat
de meeste verzekeringsagenten vandaag
onder een statuut werken dat niet conform
de wet is.

JOHAN KLAPS KAART PROBLEEM
AAN
Naar aanleiding van de problemen die
het statuut van de verbonden agent met

zich meebrengt in de praktijk, stelde
NVA-volksvertegenwoordiger Johan Klaps
hierover een parlementaire vraag aan de
minister:
“Blijkt dat de overgrote meerderheid
van de verzekeringsagenten die een
exclusiviteitsverplichting hebben met hun
verzekeringsmaatschappij toch door hun
maatschappij zijn toegelaten om voor
bepaalde polissen of bepaalde waarborgen
te bemiddelen voor derde maatschappijen.
Dit kan het geval zijn omwille van diverse
redenen: ofwel omdat de maatschappij
zelf bepaalde waarborgen of polissen niet
aanbiedt en de agent toestaat om via een
makelaar, die 100% dochter van de groep is,
deze polissen of waarborgen aan te bieden.

Ofwel omdat een makelaarsportefeuille
werd overgenomen door de exclusieve
verzekeringsagent met toestemming van
de maatschappij. Ofwel omdat de agent
in zijn agentschapscontract met de bank
contractueel wordt opgelegd om exclusief
productie te doen met een maatschappij
waarmee de bank een overeenkomst
heeft gesloten. Indien de bank hier op een
bepaald moment kiest voor een andere
maatschappij mogen de polissen met de
vroegere maatschappij nog verder beheerd
worden. Voorheen vormde dit helemaal
geen probleem omdat het statuut van
verbonden verzekeringsagent niet bestond.
Dergelijke contracten en situaties waren
dus volledig wettelijk en stelden geen enkel
probleem. Nu, gezien een nieuw statuut
van verbonden agent werd ingevoerd
zonder eerst de markt te onderzoeken
wat dit punt betreft, betekent dit dat de
praktijk niet zomaar past in het nieuwe
reglementaire kader. Terwijl het duidelijk
is dat heel wat maatschappijen werken
met exclusieve agenten en daar ook de
verantwoordelijkheid voor nemen, zouden
deze agenten niet als verbonden agenten
kunnen ingeschreven worden terwijl de
wetgever weldegelijk net deze groepen voor
ogen had.“

GEEN CONSENSUS NA
SECTOROVERLEG
BZB signaleerde de problemen met
betrekking tot het statuut van verbonden
agent al begin 2014, maar kreeg daarop
eerder lauwe reacties. Pas later heeft men
effectief ingezien dat er veel problemen
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opdoken en dat het nieuwe statuut
marktverstorend was. In antwoord op de
parlementaire vraag van Johan Klaps stelde
minister Peeters dat hij de FSMA heeft
gevraagd om de diverse problemen met de
sector te onderzoeken en mogelijkheden
tot oplossing voor te stellen. Meer dan
een jaar hebben de FSMA en de sector
heel veel tijd gestoken in het bespreken
van de problemen en het onderzoeken
van mogelijke alternatieven. Desondanks
werd geen eensgezindheid bereikt over een
oplossing en kan dus geen sectorvoorstel
aan de minister worden voorgelegd.

HAALBARE ALTERNATIEVEN
BZB is intussen gestart met het lobbyen
voor een oplossing. Ze heeft twee
realistische en haalbare alternatieven
uitgewerkt waarbij de voorkeur uitgaat
naar een terugkeer naar de situatie van
voor Twin Peaks II (althans wat de statuten
betreft).
BZB hoopt dat de regering naar aanleiding
van de omzetting van de Europese

richtlijn verzekeringsdistributie (IDD)
een oplossing creëert voor het statuut
van de verzekeringsagent die in lijn
ligt met de richtlijn. Het statuut van
verbonden agent dat in de oorspronkelijke
verzekeringsbemiddelingsrichtlijn was
opgenomen, werd in de definitieve
tekst van IDD immers afgevoerd.
Bovendien stelt de richtlijn het volgende:
“Consumenten hebben er baat bij als
verzekeringsproducten via verschillende
kanalen en tussenpersonen met
verschillende vormen van samenwerking
met verzekeringsondernemingen
worden gedistribueerd op voorwaarde
dat zij vergelijkbare regels inzake
consumentenbescherming moeten
toepassen.”
Overigens heeft minister van Economie
Kris Peeters in zijn beleidsverklaring
duidelijk gesteld dat het statuut
en de erkenningsvereisten van de
verzekeringstussenpersonen zouden
worden verfijnd op basis van de Europese
verzekeringsbemiddelingsrichtlijn die op

het moment van de beleidsverklaring nog
werd onderhandeld op Europees niveau.
EEN ONONTWARBAAR KLUWEN
De toepassing van de gedragsregels
is van essentieel belang om de
consument te beschermen. In welke
hoedanigheid de tussenpersoon dat
doet, doet er minder toe. BZB is het
niet eens met de opgelegde beperking
op het statuut van verzekeringsagent
en vindt het niet nodig om het statuut
van verzekeringstussenpersoon in
zulke strikte vakjes te duwen in België.
Er waren immers geen specifieke
klachten van klanten die te maken
hadden met het statuut van de
verzekeringsagent. Bovendien werkt
het nieuwe statuut van verbonden
verzekeringsagent marktverstorend en
draagt het niet bij tot de bescherming
van de klant. Het wordt een waar
kluwen voor de klant, tussenpersoon,
maatschappij en toezichthouder.

Laat uw nieuwe

distributiecontract
nakijken

Heel wat verzekeraars komen met nieuwe distributiecontracten
op de proppen, zowel voor verbonden en niet-verbonden agenten
als makelaars. BZB raadt haar leden aan om niets te tekenen
zonder BZB te raadplegen en zat al samen met NELB om de
nieuwe samenwerkingsovereenkomst te bespreken. Ook met Fidea
en Delta Lloyd Life zijn gesprekken aan de gang over de nieuwe
overeenkomst.

TIP
 Krijgt u bij een overname een nieuw contract voorgelegd? Laat dit zeker en vast nakijken door een expert want het kan op belangrijke
punten afwijken van het oorspronkelijke contract.
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Verhoging inschrijvingskost

kredietbemiddelaar

uitgesteld tot 1 september 2016
De verhoging van de eenmalige kost voor een inschrijving als kredietbemiddelaar werd op vraag van BZB uitgesteld tot 1 september 2016.
Wie vanaf dan een aanvraag tot inschrijving doet via het online platform van de FSMA, zal € 628 moeten betalen in plaats van € 500 nu.
De oorspronkelijke datum waarop de kost zou worden verhoogd was 1 maart 2016. BZB ging hier niet mee akkoord en vroeg de
FSMA om de verhoging voor dit jaar minimaal enkele maanden uit te stellen. We zijn dan ook verheugd dat hier gehoor werd aan
gegeven.

TIP
 Zorg dat uw dossier volledig is! Zo niet wordt uw dossier geweigerd en moet u de bijdrage nog eens betalen. Om er zeker van te
zijn dat u goed voorbereid bent, kan u deelnemen aan één van de infosessies die BZB hierover exclusief voor haar leden organiseert (meer info en inschrijven: zie pagina hiernaast). Hieronder vindt u twee sfeerbeelden van de opleiding die Els de Keyser,
coördinator van de FSMA, hier begin maart over gaf.

SCHRIJF IN OP DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN
DE FSMA
FSMA heeft een elektronische nieuwsbrief
voor tussenpersonen gecreëerd.
Deze bevat nuttige informatie voor tussenpersonen met een
FSMA-inschrijving. Inschrijven kan via http://www.fsma.be/nl/
Subscription.aspx.

LEZERSBRIEF
 Wenst u te reageren? Stuur uw lezersbrief naar info@
bzb.be. In de volgende edities selecteren we telkens
een lezersbrief. Anonimiteit wordt gegarandeerd indien
gevraagd. De redactie houdt evenwel geen rekening met
lezersbrieven die zonder bekendmaking van de afzender
worden toegestuurd.

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

Inschrijven
Naam kantoor:

2 JUNI 2016 I 14U00 - 16U30 I ZWIJNAARDE
Sinds 1 november vorig jaar is de wet op de kredietbemiddeling
in voege. Wanneer u na 1 november 2014 gestart met bent met
de bemiddeling in kredieten, hebt u tijd tot 30 april 2017 om een
inschrijving als kredietbemiddelaar aan te vragen bij de FSMA.
Tijd genoeg denk u? Inderdaad, maar dat is ook nodig.
Een inschrijving doet u immers best niet zonder grondige
voorbereiding. Wie zijn dossier onvolledig indient en wordt
geweigerd, moet het opnieuw doen en de inschrijvingskost van €
500 nog eens betalen.
Een voorbereid man is er dus twee waard. Volg deze opleiding
en ga naar huis met voldoende informatie om uw inschrijving
naadloos te kunnen doen!

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

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

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

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

PROGRAMMA

Kantooradres:

• U krijgt een voorstelling van het online inschrijvingsplatform van
de FSMA;
• U krijgt een overzicht van de documenten die u moet verzamelen
voor inschrijving;
• U komt te weten wat de aandachtspunten zijn om uw dossier
goed te kunnen indienen;
• U krijgt waardevolle praktische tips en tricks om uw dossier
volledig te kunnen indienen;
• U krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen.

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

SPREKER:
Els De Keyser, coördinator bij de FSMA

LOCATIE:
Huis van de Bouw
Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

KOSTPRIJS: GRATIS

Stuur deze strook naar esther@bzb.be
of schrijf in op www.bzb.be.

LOBBYWERK
INTERVIEW

Vereiste ervaring

verzekeringstussenpersonen

gewijzigd

Tussenpersonen in verzekeringen en herverzekeringen die zich inschrijven in de
categorie van makelaar of agent moeten aantonen dat zij beschikken over
beroepservaring. Afhankelijk van de diploma’s of attesten en de categorie waarin de
tussenpersonen zich inschrijven, varieert de vereiste beroepservaring van zes
maanden tot vijf jaar. Tot voor kort volstond het dat de tussenpersoon aantoonde dat
hij ervaring had. Dit is nu gewijzigd. Wij stelden Jim Lannoo, woordvoerder van de
FSMA, hieromtrent enkele vragen.

Geldt de wijziging ook voor verantwoordelijken voor
distributie?
Ja, dezelfde voorwaarden gelden zowel voor de
verzekeringstussenpersoon als voor personen die als
verantwoordelijke voor de distributie worden aangeduid bij een
verzekeringsonderneming of bij een verzekeringstussenpersoon.

Hoe kunnen ze de vereiste ervaring opdoen?
Praktische ervaring kan worden opgedaan als werknemer bij een
verzekeringstussenpersoon of bij een verzekeringsonderneming.
Als zelfstandige kan men praktische ervaring opdoen als
subagent onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van een
verzekeringstussenpersoon die zelf als makelaar of als agent
ingeschreven is in het register van verzekeringstussenpersonen.

Sinds wanneer is deze nieuwe regel van toepassing?
Deze bepaling is in werking getreden op 10 november 2015
en geldt dus voor alle verzekeringstussenpersonen die vanaf
die datum bij de FSMA een aanvraag indienen en op alle
verantwoordelijken voor distributie die vanaf die datum worden
aangeduid.

Waarom werd deze wijziging ingevoerd?
Jim Lannoo, woordvoerder van de FSMA

Wat is er veranderd met betrekking tot de vereiste
ervaring van verzekeringstussenpersonen?
Verzekeringstussenpersonen en verantwoordelijken voor de
distributie moeten aantonen dat zij naast de vereiste theoretische
kennis ook voldoende praktische ervaring in verzekeringen hebben
opgedaan. De wet stelt nu duidelijk dat de praktische ervaring
waarop men zich beroept niet ouder mag zijn dan zes jaar.

Voor de wetswijziging werd niet duidelijk gesteld dat die ervaring
voldoende recent moest zijn, waardoor het mogelijk was om te
verwijzen naar ervaring die (te) lang geleden werd opgedaan,
waardoor zij niet meer als nuttig en relevant kon worden
beschouwd.

Wat met de praktijkervaring van de bankagenten?
De wet betreffende de tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten stelt alsnog niet duidelijk hoe oud de praktische
ervaring mag zijn van een kandidaat-tussenpersoon of effectief leider
in bank- en beleggingsdiensten.
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Aantal tussenpersonen

loopt verder terug

Het aantal tussenpersonen zit al enkele jaren in dalende lijn en dit was ook in 2015
niet anders. De daling van het aantal verzekeringstussenpersonen is groter dan die
van het aantal tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten. Daar zit de Twin
Peaks II-regelgeving ongetwijfeld voor een stuk tussen.
Het zijn moeilijke marktomstandigheden.
De rendabiliteit van vele kantoren staat
onder druk en heel wat tussenpersonen
vrezen voor hun kantoor. Zowat elke bank
die met zelfstandige agenten werkt, houdt
zijn kantorennet tegen het licht. Maar ook
verzekeraars zetten de samenwerking met
tussenpersonen stop. Het aantal financiële
tussenpersonen is de laatste jaren dan ook
fors gedaald.
Op 31 december 2015 waren er 13.270
verzekeringstussenpersonen ingeschreven
in het register van de verzekerings- en
herverzekeringstussenpersonen. Dit zijn
er 1.483 minder zijn dan op 31 december
van het voorgaande jaar. In het register
van de tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten waren er 3.410
tussenpersonen ingeschreven. Dit zijn er
188 minder dan het jaar voordien.
In 2015 werden 1.140 nieuwe
verzekeringstussenpersonen en
183 tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten ingeschreven in de
desbetreffende registers. Het grootste
gedeelte van de uitschrijvingen uit de
registers betrof tussenpersonen die
zich op eigen initiatief lieten doorhalen
uit het register of tussenpersonen met
wie de samenwerking door de centrale
instelling werd beëindigd. Het aantal
nieuwe tussenpersonen en spontane
uitschrijvingen moet wel worden
gerelativeerd, aangezien het vaak gaat om
tussenpersonen die fusioneren en een
nieuwe vennootschap oprichten.

verviel de inschrijving ambtshalve. Dit gebeurde bijvoorbeeld wanneer een tussenpersoon
zijn risico's van beroepsaansprakelijkheid niet langer had verzekerd of wanneer hij niet op
de vragen antwoordde die de Ombudsman van de Verzekeringen hem stelde in het kader
van een klacht.
Daarnaast heeft de FSMA in 2015 ook de inschrijving van 18 verzekeringstussenpersonen
tijdelijk geschorst of definitief geschrapt omdat hun geschiktheid en/of hun professionele
betrouwbaarheid in het gedrang was gekomen. Voor de beoordeling van deze
inschrijvingsvoorwaarden beschikt de FSMA over een eigen appreciatiebevoegdheid.
Voorbeelden van gevallen waarin de professionele betrouwbaarheid van een
tussenpersoon in het gedrang is gekomen zijn verduistering van klantengelden, het niet
doorstorten van verzekeringspremies of de opmaak van valse polisdocumenten.

NIET-NALEVING VERPLICHTINGEN
In 2015 heeft de FSMA de inschrijving
van 95 verzekeringstussenpersonen
doorgehaald uit het register omdat
zij de inschrijvingsvoorwaarden niet
naleefden. Zij kregen een termijn opgelegd
waarbinnen ze de tekortkoming moesten
verhelpen. Gaven zij hier geen gehoor aan,
dan werden ze geschrapt uit het register of

TIP
 Zorg dat u steeds vragen beantwoordt van de Ombudsman in het kader van een
klacht en dat uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering in orde is!
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Uitstel btw-plicht voor

managementvennootschappen

tot 1 juni 2016

De inwerkingtreding van de btw-plicht voor managementvennootschappen werd op vraag van BZB nogmaals uitgesteld tot 1 juni
2016. Omdat de circulaire die duidelijkheid moet geven er op het moment van dit schrijven nog steeds niet was, had BZB de btw-administratie gevraagd om de datum van inwerkingtreding op te schuiven naar 1 juli 2016. We kregen van het kabinet van de minister
van financiën antwoord dat de inwerkingtreding met twee maanden werd uitgesteld. We rekenen erop dat de circulaire er vlug komt
zodat de sector de tijd krijgt om zich aan te passen en de regels correct toe te passen.

TIP
 BZB werkte een model van dienstverleningsovereenkomst uit. BZB-leden worden als eerste op de hoogte gebracht van wanneer
ze het model kunnen gebruiken.

NVA-VOLKSVERTEGENWOORDIGER JOHAN KLAPS STELDE BEGIN
MAART EEN PARLEMENTAIRE VRAAG OVER "HET ONAFHANKELIJK
VERZEKERINGSADVIES DOOR
MAKELAARS"
Johan Klaps: “Mijnheer de minister, banken promoten voor hun
bankagenten, maar ook voor makelaars, vaak samenwerking
met een preferente verzekeringsmaatschappij. Om die
promotie kracht bij te zetten, wordt in commissiebarema’s vaak
in extra vergoedingen voorzien. Steeds meer dienen deze extra
vergoedingen als compensatie voor verhoogde bankkosten
en niet als extra bonus, waardoor agenten en makelaars meer
geneigd zijn hierop in te gaan. Bent u van mening dat de
hoogte van bankcommissies beïnvloed mag worden door de
verzekeringsproductie bij een preferente partner? Is dat niet
in tegenspraak met het makelaarsstatuut, dat zou moeten
garanderen dat onafhankelijk verzekeringsadvies wordt
gegeven?”
Minister Kris Peeters: “Mevrouw de voorzitter, collega’s,
collega Klaps, de situatie die u beschrijft is bekend en wordt
door de FSMA opgevolgd. Noch deze laatste noch de minister zijn bevoegd om het bedrag van de vergoedingen te bepalen. Dit
maakt het voorwerp uit van overeenkomsten tussen partijen. Deze overeenkomsten kunnen echter niet tot gevolg hebben dat de
onafhankelijkheid van de makelaar in het gedrang wordt gebracht. Dit punt werd door de FSMA aangekaart in haar rondzendbrief
van 6 april 2014 betreffende de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en de uitbreiding van de MiFID-gedragsregels voor de
verzekeringssector. Mijn conclusie luidt dat de FSMA ter attentie van de betrokken partijen, met inbegrip van Febelfin, heeft
benadrukt dat zij in het kader van haar controles bijzondere aandacht zal besteden aan dit thema.”
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BZB lobbyt voor een betere werking

paritaire overlegorganen

De paritaire overlegorganen bieden vandaag te weinig
garanties op een goede evenwichtige werking. Om de
pijnpunten aan te kaarten, bracht de Hoge Raad van de
Zelfstandigen en de KMO op aansturen van BZB een advies
uit. Dit advies werd bezorgd aan minister van Economie Kris
Peeters tot wijziging van het koninklijk besluit dat de werking
van de paritair overlegorganen regelt.
BZB, Fedafin, FVF en Feprabel werkten succesvol samen in
dit dossier. Hetzelfde gebeurde eerder met een advies met
betrekking tot te verbeteren punten in de wetgeving die de
relatie tussen agent en principaal regelt. Ook dit advies werd
bezorgd aan minister Peeters die vorig jaar bekendmaakte
dat hij de strijd zou aanbinden met wurgcontracten die grote
bedrijven aan kmo’s opleggen.
De sector is verheugd met deze samenwerking en hoopt
dat de uitgebrachte adviezen kunnen bijdragen tot een
evenwichtigere relatie tussen de agent en de principaal.

PC 341

wat is er gewijzigd?
Na de inwerkingtreding van PC 341 was er vooral onduidelijkheid over twee cao’s: de
cao inzake algemene classificatie en verloningsbeleid en de cao jaarlijkse gratificatie.
Er werd ook een nieuwe cao getekend inzake het toekennen van ecocheques.

Hoe moeten medewerkers in PC 341 worden ingeschaald met betrekking tot hun ervaringsjaren? BZB kaartte de kwestie aan bij de
vakbonden, aangezien de vraag toch een aantal keer werd gesteld. Dit leidde ertoe dat de cao inzake algemene classificatie en verloningsbeleid werd gewijzigd.
Concreet gaat het over artikel 3.1 “Overgangsmaatregelen” dat is gewijzigd in die zin dat verduidelijkt werd dat er geen nieuwe inschaling moet gebeuren op basis van ervaringsjaren voor werknemers die voor 31 december 2015 in dienst waren. Is de werknemer in dienst
genomen na 31 december 2015, dan zijn de regels van de cao wel van toepassing. Wie wil nagaan hoeveel ervaringsjaren een werknemer
heeft die al voor 31 december 2015 in dienst is, moet op de loonbrief kijken hoeveel jaren anciënniteit deze persoon had op die datum.
Ook de cao inzake jaarlijkse gratificatie werd gewijzigd. Dit gaat over het dertiende maandloon. De cao stelt nu dat een werkgever niet
verplicht is om een dertiende maandloon uit te betalen indien hij de werknemer in dat jaar al een evenwaardig voordeel heeft gegeven.
Gaat het dus bijvoorbeeld over een werknemer die een bedrijfswagen heeft, dan is de werkgever niet verplicht om deze persoon een
dertiende maandloon toe kennen. Op voorwaarde dat dit minimaal een evenwaardige vergoeding is.
Tot slot werd de cao inzake ecocheques goedgekeurd. Werknemers kunnen die dus ontvangen vanaf 1 januari 2016.
 Download de cao’s op www.bzb.be

BEPS:
fiscaal wordt het allicht nooit meer als voorheen
Op 5 oktober 2015 heeft de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (hierna “OESO”) haar finaal
“BEPS”-actieplan bekend gemaakt. BEPS staat voor “Base Erosion
and Profit Shifting”, vrij vertaald: “Uitholling van de belastbare
basis en winstverschuiving”. Ook de verzekeringssector heeft
gedurende de opbouw van dit actieplan de kans gehad haar
opmerkingen aan de OESO te kunnen meedelen, onder meer
inzake de business modellen die in de verzekeringssector worden
gebruikt en de rol die risico’s en kapitaal in deze sector spelen.
Het BEPS-actieplan bestaat uit een reeks maatregelen die
gericht zijn tegen agressieve belastingplanning en tegen fraude.
Het actieplan moedigt landen aan nauwer samen te werken
en hun fiscale regelgevingen (beter) op elkaar af te stemmen.
Dit zou moeten leiden tot het herstel van belastingheffing in
grensoverschrijdende situaties. De landen die lid zijn van de
OESO hebben zich geëngageerd het actieplan te implementeren.
Gezien de budgettaire spanningen in heel wat landen valt
een zeker enthousiasme bij heel wat nationale wetgevers
te verwachten in verband met de implementatie van deze
maatregelen die er uiteraard op gericht zijn meer belastinggeld in
het laatje te brengen.
Bepaalde onderwerpen die relevant zijn voor de verzekeringssector
zullen allicht al in de loop van 2016 en 2017 concreet uitgewerkt
worden. Voor de Belgische verzekeringssector en al zijn actoren
(verzekeraars, makelaars, etc.) is het belangrijk deze evolutie op de
voet te volgen en na te gaan op welke wijze de Belgische overheid
de aanbevelingen van de OESO zal implementeren in het Belgisch
recht en wat de gevolgen hiervan zullen/kunnen zijn.
Erg belangrijk lijkt alleszins een grondige analyse van de huidige
bedrijfsmodellen, intra-groepsovereenkomsten en transfer pricing
documentatie.
Het BEPS-actieplan bestaat uit 15 actiepunten. Binnen de
strekking van dit artikel gaan we nader in op een aantal van deze
actiepunten die voor de verzekeringssector van bijzonder belang
zijn.

TRANSFER PRICING
Transfer pricing of – om een Nederlandstalige term te gebruiken:
fiscale aspecten inzake verrekenprijzen – gaat om de prijszetting
tussen verbonden ondernemingen. Deze prijszetting moet vanuit
fiscaal oogpunt “at arm’s length” zijn, dit wil zeggen dat de
prijs en de voorwaarden die verbonden ondernemingen elkaar
aanrekenen voor het leveren van diensten of goederen identiek
aan of minstens vergelijkbaar moeten zijn met de prijzen en
voorwaarden die tussen onafhankelijke ondernemingen onder
normale marktomstandigheden worden toegepast. Om dit te

bepalen kan het nodig of aangewezen zijn een studie uit te voeren
naar wat de normale marktprijs is van een bepaalde dienst of goed.
Een dergelijke studie dient rekening te houden met vele factoren,
zoals onder andere de sector waarbinnen de onderneming actief is,
in welke landen de onderneming actief is, etc.
Het aspect “transfer pricing” komt uitgebreid aan bod in het
BEPS-actieplan. Het actieplan besteedt immers ook heel wat
aandacht aan de contractuele toebedeling van risico’s en de
daaruit volgende toebedeling van winsten aan het ondergaan
van bepaalde bedrijfsrisico’s. Het is evident dat dit aspect van
bijzonder belang is voor de verzekeringssector. Hierbij dient niet
enkel te worden gelet op de contractuele relaties tussen partijen
in een transactie, maar dient eveneens te worden gekeken naar de
belangrijkste “functies” in een transactie om zodoende te kunnen
beoordelen aan wie welke winst moet worden toebedeeld (vanuit
fiscaal perspectief).

TRANSFER PRICING DOCUMENTATIE
In België bestaat tot op heden geen verplichting om transfer
pricing documentatie op te stellen. Het is nagenoeg zeker dat
een dergelijke verplichting op korte termijn zal worden ingevoerd,
ofschoon het nog niet vaststaat vanaf welke omzetdrempel dit zal
geschieden.
Wat wel vaststaat, is dat de Cel Verrekenprijzen bij het Ministerie
van Financiën zeer actief is en reeds honderden gerichte
controles heeft uitgevoerd bij tal van ondernemingen, zowel
multinationale als kmo’s, en hierbij om honderden miljoenen
euro’s aan belastingen heeft gecorrigeerd. Het is evident dat het
beschikken over degelijke transfer pricing documentatie in het
kader van dergelijke controles zeer aan te bevelen is. Het spreekt
immers voor zich dat objectieve transfer pricing documentatie
die op een “onverdacht” moment wordt aangelegd, dus buiten
de sfeer van een lopende controle, als heel wat bewijskrachtiger
wordt aanzien dan documentatie die pas wordt bijeen verzameld
en opgebouwd gedurende een dergelijke controle. Gezien de
grote belangen waarover het vaak gaat (fiscale winstcorrecties
gaan immers steeds over grote belangen) is het dan ook zeer aan
te bevelen deze transfer pricing documentatie tijdig voorhanden
te hebben.
Het mag duidelijk zijn dat het BEPS-actieplan voor de
verzekeringssector nu en in de toekomst zeer belangrijk
is. Men mag zich er aan verwachten dat de concrete
invoeringsmaatregelen in de komende maanden/het komende
jaar zullen doorgevoerd worden. Een gewaarschuwd man…
Geert De Neef
Advocaat-vennoot Lydian

Anja Van de Velde
Advocaat Lydian

EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN
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Infosessie
BENT U GOED VERZEKERD?

Inschrijven
Naam kantoor:

19 APRIL 2016 | 19U00 – 21U00 I ROESELARE
..................................................................................................
BZB organiseert in samenwerking met AIG en D.A.S.
twee gratis infosessies om u toe te lichten hoe een
beroepsaansprakelijkheids- en een rechtsbijstandsverzekering
precies werken, wat de essentiële kenmerken zijn van deze
verzekeringen en welke voordelen u als BZB-lid geniet.

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 1:

PROGRAMMA

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 2:

Thomas Christiaens, underwriter Financial lines bij AIG, legt u aan
de hand van concrete cases uit
✓ wat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AIG precies
inhoudt;
✓ wat u moet doen in geval van schade;
✓ wat het verdere verloop is;
✓ wat u wel en niet mag doen in geval van schade;
✓ wat niet gedekt wordt door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
✓ welke voordelen u als BZB-lid geniet.

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

Geert Dehouck, commercieel directeur bij D.A.S. België, geeft een
antwoord op deze vragen over de rechtsbijstandsverzekering bij
D.A.S.

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

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

LOCATIE:

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

Hotel Mercure
Kwadestraat 149b, 8800 Roeselare

KOSTPRIJS: GRATIS

Stuur deze strook naar esther@bzb.be
of schrijf in op www.bzb.be.

EERSTE HULP

Overdracht, fusie,
nieuwe vennoot?
U bent op zoek naar een overnemer, een kantoor om over te nemen of een vennoot ?
Laat het ons weten en wij nemen uw verzoek op in deze rubriek.
Hieronder een overzicht van de huidige verzoeken.

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN OVERNEMER VOOR:
✓ Crelan-agentschap in ruime omgeving van Blankenberge
✓ middelgroot bank- en verzekeringsagentschap in regio Roeselare-Izegem-Ardooie

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN SAMENWERKING MET:
✓
✓
✓
✓

bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Oost-Vlaanderen
verzekeringsagentschap in Vlaams-Brabant
Crelankantoor en/of verzekeringsagentschap in regio Geraardsbergen/Ninove/Haaltert
bankagentschap in Dendermonde-Buggenhout

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN VENNOOT VOOR:
✓ middelgroot bank- en verzekeringsagentschap in regio Kortrijk
✓ middelgroot bank- en verzekeringsagentschap in regio Roeselare-Izegem-Ardooie

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-WestVlaanderen
verzekeringsportefeuille in regio Vlaams-Brabant - OostVlaanderen
verzekeringsportefeuille in regio Waasland
verzekeringsportefeuille in regio Meetjesland
Crelan-agentschap in regio Meetjesland
verzekeringsportefeuille in regio Maldegem-Eeklo-Brugge tot aan Nederlandse Grens
bank- en/of verzekeringsagentschap in Zelzate - Wachtebeke - Stekene - Eksaarde - Moerbeke-Waas
verzekeringsportefeuille in Waregem - Kruishoutem - Deinze - Zingem – Oudenaarde
verzekeringsportefeuilles in regio Assenede - Sint-Laureins - Kaprijke – Zelzate
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

portefeuilles beleggingen bij Private Estate Life (PEL)
verzekeringsportefeuille in regio Oostkamp - De Haan – Zeebrugge
verzekeringsportefeuille in regio Waas & Dender
bank en/of verzekeringsportefeuille in de regio Zonnebeke - Ieper – Roeselare
verzekerings- en/of bankagentschap in regio Schilde – Antwerpen
verzekeringsportefeuille in regio Limburg-Vlaams-Brabant
verzekeringsportefeuille in regio Mechelen
verzekeringsportefeuille in regio Wijnegem, Schilde, Wommelgem, Borsbeek, Deurne
verzekeringsportefeuille in regio Mol (+ straal van 30km)
Crelankantoor en/of verzekeringsportefeuille in regio Geraardsbergen - Ninove – Haaltert
verzekeringsportefeuille in regio Wijnegem, Schilde, Wommelgem, Borsbeek, Deurne
verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde – Buggenhout
bank- en verzekeringsagentschap in regio Beveren-Waas
verzekeringsportefeuille in regio Kortrijk – Izegem - Harelbeke Eksaarde - Moerbeke-Waas, eventueel in combinatie met
bankactiviteit

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

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. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

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.

Uw nieuwe voordelen

bij BZB

OPLEIDINGEN
15 % korting op opleidingen KennisAteliers
KennisAteliers organiseert opleidingen over fiscaliteit, accountancy, vennootschapsrecht en financieel beheer.
Als BZB-lid geniet u voortaan 15 % korting op hun opleidingsaanbod. Een greep hieruit:
•

Praktijkcursus successieplanning
Antwerpen: 12, 21 & 28 april 2016 | Gent: 15, 22, & 29 april 2016
Geregelde bijscholing: 9 punten bank & 6 punten verzekeringen

•

De schenking onder voorwaarden: efficiënte en eenvoudige planningstechniek
Antwerpen: 12 mei 2016 | Gent:10 mei 2016
Geregelde bijscholing: 3 punten bank

•

Successieplanning via de levensverzekering
Antwerpen: 14 juni 2016 | Gent: 10 juni 2016
Geregelde bijscholing: 3 punten bank & 3 punten verzekeringen

 Volledig opleidingsaanbod: www.kennisateliers.be

Korting op opleidingen M&D Seminars, Fiscaal Informatief en Wolters Kluwer
Voortaan geniet u als BZB-lid korting op het opleidingsaanbod van M&D Seminars, Fiscaal Informatief, en het generieke opleidingsaanbod van Wolters Kluwer:
•

Fiscaal Informatief:

15 % korting (www.fiscaalinformatief.be)

•

M&D Seminars:

15 % korting (www.mdseminars.be)

•

Kluwer Opleidingen:

25 % (opleidingen.wolterskluwer.be)

 Vraag ons de promotiecode via esther@bzb.be en geef deze op bij uw inschrijving voor de opleiding om de korting te genieten.

Momentum | 29

Volg een

opleiding

bij een van onze partners

FEBELFIN ACADEMY

PRACTICALI

FUNDAMENTEN VAN ASSET MANAGEMENT

OVERDRACHT VAN FAMILIALE ONDERNEMINGEN:
TIPS

Brussel (21 & 23 maart)
Geregelde bijscholing: 12 punten bank

Gent (25 april), Antwerpen (10 mei)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank & 1 punt verzekering

OPTIMALISEREN VAN BELEGGINGSADVIES
Brussel (11 & 13 april)
Geregelde bijscholing: 12 punten bank

AANGIFTE PERSONENBELASTING EN
VENNOOTSCHAPSBELASTING

VERZEKERINGSBEMIDDELING: KLASSIKALE
OPLEIDING MET EXAMEN

Elewijt (9 mei), Antwerpen (11 mei), Antwerpen (17 mei), Tielt
(18 mei), Sint-Niklaas (19 mei), Gent (23 mei), Herentals (24
mei)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank & 1 punt verzekering

Brussel (6 daagse opleiding: module 1 - 28/04/2016, module
2 - 09/05/2016, module 3 - 19/05/2016, module 4 - 26/05/2016,
module 6 - 02/06/2016 (AM), 5 A - 02/06/2016 (PM), module 5
B - 09/06/2016)

WOONKREDIETEN: HOE VERWERKEN IN DE PBAANGIFTE?
Oostkamp (31 mei), Elewijt (2 juni), Tielt (6 juni), Herentals (7
juni), Hasselt (13 juni), Sint-Niklaas (14 juni), Antwerpen (15
juni), Gent (21 juni)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank & 2 punten verzekering

Ledenprijs

15% korting voor BZB-leden

 Meer info: www.febelfin-academy.be

 Meer info: www.practicali.be

KLUWER OPLEIDINGEN

THOMAS MORE

UPDATE FISCALITEIT

DISINTERMEDIATIE DOOR FINTECH’S EN NIETBANCAIRE SPELERS

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

Mechelen (10 maart)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank

LEVENSVERZEKERINGEN VANDAAG
Gent (24 maart), Antwerpen (28 april)
Geregelde bijscholing: 7 punten verzekering

UPDATE PERSONENBELASTING
Mechelen (21 mei)

FINANCIËLE ANALYSE
Gits (14 & 21 maart), Lummen (25 april & 2 mei)
Geregelde bijscholing: 6 punten kredieten en 2 punten verzekering

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

10% korting voor BZB-leden
 Meer info en volledig opleidingsaanbod:
www.thomasmore.be/bedrijfsmanagement

BZB
lidmaatschap
De Beroepsvereniging van Zelfstandige
financiële Bemiddelaars (BZB) is de
enige wettige beroepsvereniging die de
belangen van de zelfstandige bank- en
verzekeringsbemiddelaars behartigt.
Anno 2016 zijn meer dan 1600 van uw
collega’s lid van BZB en vertegenwoordigt
BZB meer dan 3000 zelfstandigen actief
in de sector. Om uw belangen efficiënt te
kunnen verdedigen, is het van belang dat
we zoveel mogelijk gewicht in de schaal
kunnen leggen. Wees solidair met uw
collega’s die al BZB-lid zijn en vraag uw
lidmaatschap vandaag nog aan!

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

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

INFORMATIE





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

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

TAL VAN FINANCIËLE VOORDELEN

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

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

Naam Kantoor:
Naam en voornaam:
Adres:
Tel. 					

Fax:

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

Ondernemingsnummer:

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

€ 300,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 390,00

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

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

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

€ 540,00
€ 570,00
€ 600,00
€ 630,00

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

Datum
Handtekening

▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.

