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Edito

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

2017 was een bewogen jaar voor vele van onze collega’s. Meer dan ooit werd duidelijk
dat een organisatie als BZB broodnodig is. Een organisatie die het voor u opneemt in
woorden én daden. En dat hebben we het hele jaar door actief gedaan.
Naast het stijgende aantal individuele dossiers, hebben we ook niet stilgezeten
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om de collectieve belangen van de zelfstandige financiële tussenpersoon te
verdedigen. Hoogtepunt was daarbij het afsluiten van een gedragscode tussen onze
beroepsvereniging en Febelfin, waarin belangrijke eisen ter verbetering van de positie van
de zelfstandige bankagent deels of geheel werden ingelost. Een historisch akkoord.
Daarnaast zijn we onder andere ook tussengekomen in het beroepsverbod voor
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tussenpersonen die in het verleden ooit een faillissement hadden, werd de spreiding op
commissies voor hypothecaire kredieten beperkt tot twee jaar en werd op ons aansturen
een wetsontwerp goedgekeurd dat de rechtsvordering tot collectief herstel uitbreidt
naar zelfstandigen. Verder ligt dankzij BZB bij de groep van tien de vraag op tafel om de
bank- en verzekeringsagenten mee op te nemen in de Wet Renault. Ook pleegden we
regelmatig overleg met banken en verzekeraars in het belang van de tussenpersonen die
voor hen actief zijn.
U ziet het, we hebben niet stilgezeten, en 2018 belooft niet onder te doen qua workload.
Met MIFID II, IDD en de GDPR als de hoofdrolspelers staat er immers opnieuw heel
wat te veranderen. Net als de voorbije jaren, zal BZB u naar goede gewoonte bijstaan en
opkomen voor uw belangen en die van al uw zelfstandige collega-bemiddelaars.
Tot slot richt ik graag een woord van dank aan de meer dan 1000 aanwezigen op het
BZB-congres! Na zes mooie edities in Antwerpen wordt het echter tijd om verder te
gaan. Noteer daarom alvast in jullie agenda dat de 15e editie van het BZB-congres zal
doorgaan op donderdag 25 oktober 2018 in Auditorium 2000 – Brussels Expo.
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“De zelfstandige
is een zeer belangrijke
Jarenlang was Karel Van Eetvelt het boegbeeld van UNIZO en de
voorvechter van de zelfstandige ondernemer. Op 1 oktober trok hij de
deur van de zelfstandigenorganisatie achter zich dicht en ging hij aan
de slag als CEO van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken
en Beursvennootschappen (BVB). Draagt hij de zelfstandige nog
steeds een warm hart toe? U leest het in dit interview.

U bent jarenlang als gedelegeerd bestuurder van UNIZO opgekomen
voor de zelfstandigen en de kmo’s waaronder ook onze leden. Nu gaat u
optreden voor de kredietinstellingen op een moment dat deze sector voor
enorme uitdagingen staat. Ziet u zich opgewassen tegen deze taak?
Ik had behoefte aan iets nieuw, een intellectuele uitdaging waar ik niet langer op
automatische piloot kon gaan. Ik word ongemakkelijk als ik te veel in mijn comfortzone
zit, ik heb een uitdaging nodig. En die is er hier. Een hele nieuwe wereld, met haar
eigen jargon, technische dossiers, en haar eigen uitdagingen. Die zijn veelvuldig. De
technologische evolutie verplicht de sector zichzelf snel te heruitvinden. Het regelgevend
kader zal tegelijk moeten aangepast worden om de spelers in de sector toe te staan te
transformeren. Beide verzoenen is een mooie uitdaging.
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Febelfin en UNIZO hebben verschillende zaken gemeen. Verschillende partijen die
samen vertegenwoordigd worden, het zoeken naar duurzame evenwichten, het spelen
van de maatschappelijke rol. In die materies heb ik natuurlijk ervaring opgedaan die ik
kan meenemen in mijn nieuwe functie. Ook qua uitdagingen zijn er parallellen. Menig
zelfstandige wordt ook geconfronteerd met digitalisering en disruptie. De uitdagingen
liggen anders, maar er zijn toch gelijkenissen te trekken.
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Hoe zal uw jarenlange ervaring als gedelegeerd bestuurder van UNIZO
uw huidige functie als CEO van Febelfin beïnvloeden?

Febelfin moet vooral wakker liggen van de uitdagingen en vragen die op de sector
afkomen. Welke toekomst moet je voor de banken creëren? Hoe geraak je van dat slechte
imago af? Hoe connecteer je beter met de brede samenleving? Welke diensten voor de
burgers kunnen we samen uitbouwen? Dit zijn vragen waarop Febelfin een antwoord
tracht te bieden.
Uiteraard zal de organisatie haar rol als belangenverdediger blijven spelen, in goed overleg
met het beleid en de toezichthouder. En we moeten ook hét kennisplatform van de sector
blijven en die kennis delen met alle leden. Febelfin moet een gids zijn die de leden helpt
de weg te vinden in het regelgevende landschap dat steeds complexer is geworden. Er is
veel ruimte voor intersectorale samenwerking in de vorm van expertisedeling, zeker op
operationeel en IT-vlak.

INTERVIEW
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financiële tussenpersoon

dienstverlenende schakel”
In welke mate ziet u het als een troef dat u geen
achtergrond in de financiële sector hebt?
Je kan met een frisse blik naar iets kijken. Je kan dingen in
vraag stellen. Als nieuweling in de sector krijg je iets meer
bewegingsruimte en dan worden je eerste fouten je makkelijker
vergeven. Langs de andere kant ben ik acht jaar regent bij de
Nationale Bank geweest, dus ik ben nu ook weer geen financiële
analfabeet.

Wat zijn volgens u de
grote uitdagingen voor
de kredietinstellingen de
komende jaren?
De financiële sector wordt
geconfronteerd met meerdere
uitdagingen tegelijkertijd. Ten eerste
is er een imagoprobleem. Zoals reeds
eerder aangegeven, is dit een grote
uitdaging. De financiële sector speelt
een zeer belangrijke maatschappelijke
rol. We moeten de mensen hier
terug van overtuigen. Het verlangen
is groot bij bankiers om terug fier te
kunnen zijn op hun job en rol in de
maatschappij.

Daarnaast houdt digitalisering ook nieuwe vormen van
concurrentie in. De belangstelling van bigtechbedrijven lijkt in
eerste instantie uit te gaan naar minder gereguleerde financiële
diensten, voor de grote massa. Die leveren ook meer “data”
op, wat vaak de kernactiviteit is voor techbedrijven. Veel nieuwe
spelers houden zich ver af van meer complexe diensten, zoals
exportfinanciering, ondernemingskredieten, of kapitaalmarkttransacties. Die vergen veel kapitaal en expertise.

“Vanuit mijn achtergrond
besef ik zeer goed de
waarde of meerwaarde die
het distributiekanaal van
zelfstandigen kan betekenen.”
▶

Ten tweede is er het lagerenteklimaat.
Banken halen traditioneel hun
inkomsten uit het renteverschil
tussen deposito’s en kredieten op
langere termijn. Door de lagerente
omgeving komen die traditionele
inkomsten onder druk te staan. Deze
‘monetaire uitdaging’ spoort banken
aan hun business model aan te
passen.
Ten derde is er digitalisering die
zorgt voor nieuwe klantenervaringen
en nieuwe klantenverwachtingen.
Kwalitatieve dienstverlening (online
en offlline) vergt grote investeringen.
Er wordt volop gewerkt aan artificiële
intelligentie, blockchain, en dergelijke
maar ook aan nieuwe samenwerkings
modellen zoals platformen.

Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin. ©Wim Van Eesbeek

INTERVIEW

Een andere uitdaging heeft te maken met de wetgeving. Sinds de
financiële crisis in 2008 zijn er duizenden pagina’s aan nieuwe
wetgeving gekomen. Dit stelt financiële spelers op de proef. Het
vereist tijd, mensen en middelen om deze tijdig en correct te
implementeren, on top of de andere uitdagingen.

Gaat u als CEO van Febelfin ook aandacht hebben
voor de zelfstandige financiële tussenpersoon?
Heel wat banken-leden werken vandaag ofwel exclusief met
zelfstandige financiële tussenpersonen, ofwel in combinatie
met een kantorennet. De zelfstandige financiële tussenpersoon
is dan ook een zeer belangrijke dienstverlenende schakel naar
de klanten toe. Vanuit mijn achtergrond besef ik zeer goed de
waarde of meerwaarde die het distributiekanaal van zelfstandigen
kan betekenen. Het is evident dat we vanuit Febelfin de
constructieve relatie met BZB willen verderzetten zonder evenwel
afbreuk te willen doen aan de eigenheid van iedere principaal en
zijn netwerk van financiële tussenpersonen.

Hoe ziet u het statuut van zelfstandige
tussenpersoon de komende jaren evolueren?
De voorbijgaande jaren hebben ook de zelfstandige
tussenpersonen enorme inspanningen moeten doen om zich
nog meer te professionaliseren. Denk maar aan de talrijke nieuwe
of nakende wetgevingen waaronder Mifid2 die kennisvereisten
en bijscholingsverplichtingen voor de bemiddelaars en de

PCP’s zullen of hebben opgelegd. Zelfstandige financiële
tussenpersonen zijn dus echte professionelen die nog zelden
zonder PCP’s zullen werken aangezien één persoon nog moeilijk
aan al die kennisvereisten en expertise zal kunnen voldoen.

Op 1 januari volgend jaar treedt de gedragscode
tussen BZB/Fedafin en Febelfin in werking. Gaat u
ermee op toezien dat uw leden deze gedragscode
naleven?
De gedragscode is een onderhandelde code waaraan de leden
actief hebben meegewerkt. Mijn voorganger heeft dan ook
terecht de gedragscode ondertekend namens de banksector.
Het is dan ook niet meer dan normaal dat Febelfin mee zal
waken over de toepassing van dit engagement die de goede
relatie tussen banken en hun agentennet wil bestendigen. Een
dergelijke goede relatie is immers nodig met het oog op een
optimale dienstverlening van de klant. De toepassing van de
code kan per instelling wel lichtjes verschillen door de flexibiliteit
die werd voorzien door het opnemen van het principe “comply
or explain”.

Welke boodschap geeft u nog graag mee?
In een wereld die zeer snel verandert zullen samenwerking,
aanpassingsvermogen en flexibiliteit alleen maar aan belang
winnen. Een goede, volwassen samenwerking met respect voor
elkaar zal hierin een enorme troef zijn.

TIJD OM HET OVER EEN
ANDERE BOEG TE GOOIEN
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•
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•
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•
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•
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•
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Is advies

echt een
kwestie van algoritmes?
Philippe Baecke, assistent-professor marketing aan de Vlerick Business School,
wil verzekeraars en tussenpersonen bijscholen in het digitale dataverhaal.
"Want in die big data, zit serieus wat profit verscholen", zo zei hij op het veertiende BZB-congres.

“Mensen leven vandaag soms zo sterk in
een online omgeving dat ze geen idee meer
hebben van wat er in de werkelijke wereld
omgaat”, zei Philippe Baecke. “Millennials
zijn heel sterk betrokken bij digitale technologie. De financiële dienstverlening krijgt
daarmee te maken. McKinsey heeft de
impact van het digitale onderzocht: de
Philippe Baecke,
Assistent-professor Marketing,
Vlerick Business School

marges worden almaar kleiner, concurrenten
komen op als paddenstoelen en consumenten worden prijsgevoeliger. In het VK zei 37%
van alle ondervraagden dat de prijs het belangrijkste argument is om een keuze te maken.”
Natuurlijk zijn er aan het digitale kansen
verbonden, zei Philippe Baecke. En die
hebben te maken met kostenreductie
en klantenervaring. De opportuniteiten
zijn gelinkt aan het slimme gebruik van
data. Maar het ontbreekt bedrijven vaak
nog aan een strategie daaromtrent.
De vraag is dan hoe je zo’n door data
aangedreven strategie in je bedrijf kunt
opzetten. “Een basisboodschap is dat je
klein kunt starten, maar meteen toch al
groots moet denken”, zei Baecke. “In veel
organisaties voert sales de communicatie
met de klant. Maar in het digitale ontstaan
er andere kanalen waarmee je met de
klant kunt communiceren. Kijk je naar de
klantendata, dan zitten die vaak verspreid
binnen de verschillende departementen in
de organisatie. Veel IT-projecten focussen
nu op het creëren van een single view op
de klant. Zo’n single view kan de agent en
makelaar al helpen. Een eerste stap (in de
digitale strategie) is het integreren van de
verschillende (data)bronnen, zodat je daar
descriptieve statistiek op kunt toepassen,
en beschrijven hoe de klant eruit ziet.”

PREDICTIEVE ANALYSE
De manier waarop met data wordt
omgegaan is nu vaak beschrijvend en
reactief, maar ”naarmate je maturiteit

in het gebruik van data toeneemt, kan
je gebruik gaan maken van predictieve
technieken; je kunt data van vroeger en
nu gebruiken om voorspellingen te doen”,
zo zei Philippe Baecke. “Als het over het
personaliseren van het aanbod gaat, is
dat gebaseerd op predictieve technieken.
Predictieve technieken gaan simuleren
op basis van data uit het verleden. We
kijken wie er in het verleden een ongeval
heeft gehad en met behulp van statistiek
zullen we indicatoren identificeren
die aangeven wie in de toekomst kans
maakt om een ongeval te hebben. Net
dezelfde technieken worden gebruikt
om te voorspellen of je een polis kunt
kopen, om te voorspellen of de verzekeringsconsument de polis zal opzeggen
of niet, om te voorspellen of men fraude
pleegt of niet, om te voorspellen of men
zijn lening kan terugbetalen enz. Heel
wat business-implementaties kunnen
ondersteund worden aan de hand van
predictieve technieken. Veel organisaties
maken er ook gebruik van. Als je dat nog
niet doet, dan loop je achter.”
Een stap verder en je gaat investeren in
big data. “De oorspronkelijke data zijn
typisch transactionele data, data uit het
verleden, enz. die gemakkelijk kunnen
opgeslagen worden in de bestaande
IT-infrastructuur. We zien nu dat bepaalde
organisaties data gaan verzamelen van
sociale media, sensors, fitbits,.. Al deze
data kunnen verzameld worden, maar
dat vereist een investering in nieuwe
IT-technologie.”

eb-lease, uw partner voor
krediet, leasing en renting.

7 redenen om voor eb-lease te kiezen
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... adviseert u over de ingediende dossiers
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zakenkrediet, financiële leasing en renting.
We beslissen zeer snel
U krijgt zeer snel feedback over de dossiers
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,
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BIG DATA
Philippe Baecke illustreerde het voordeel
van big data en hoe ze bestaande
algoritmes kunnen verbeteren aan de
hand van de autoverzekering. “We willen
voorspellen of iemand een ongeval zal
hebben met de wagen. Traditioneel
worden daarvoor data gebruikt over
de schadehistoriek en klantspecifieke
variabelen zoals leeftijd, hoelang men al
een rijbewijs heeft enz. Als we kijken naar
de predictieve kracht van zo’n model,
gerankt tussen een random model en
een model dat perfect zou kunnen
voorspellen, dan zien we dat die kracht
niet zo sterk is. Dat is ook logisch. Veel
ongevallen zijn nog altijd heel sterk op
toeval gebaseerd. Maar toch, op basis van
die modellen, ben je al in staat om een
risico te reduceren en als gevolg daarvan
winst te maken.”
Hoe beter je kunt voorspellen, hoe beter
de risicoalignering met de consument.
Beter voorspellen doe je met meer
en betere data. “We zijn dus op zoek
naar nieuwe vormen van data”, zo zei
Philippe Baecke. “Een van de moderne
implementaties daarvan is de installatie
van zwarte dozen in de auto. We kunnen
dan data capteren over het rijgedrag van
de consument, over hoe vaak men rijdt,
of men tijdens de spits of daluren rijdt,
hoe hard men remt en hoe hard men
stuurt. Uit een van de onderzoeken die
ikzelf heb uitgevoerd, blijkt dat als je
in staat bent om die data te capteren,
te analyseren en toe te voegen aan de
bestaande predictieve modellen, je die
modellen 50% accurater kunt maken, wat
natuurlijk ook vertaald wordt in het beter
personaliseren van je producten en van
de prijs… Je kunt die data ook gebruiken
om de klantenervaring te verbeteren,
bijvoorbeeld een app ontwikkelen die
suggesties geeft om het rijgedrag te
verbeteren.”
Een andere stap richting digitaal loopt
via een investering in voorschrijvende
statistiek. “Voorschrijvende statistiek
probeert het menselijke element uit
het beslissingsproces te filteren”, zei
Philippe Baecke. “Dat is vrij scary, maar
wat men probeert te doen is bepaalde
taken volledig automatiseren aan de hand
van analytics, business rule engines en
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optimalisatietechnieken. Wealthfront
en Betterment, twee bedrijven uit de
VS, creëren bijvoorbeeld robotadvisors
en willen online bankagent spelen. Je
logt in op hun platform, beantwoordt
8 tot 20 vragen en je kredietrisico wordt
beoordeeld – eigenlijk zeer gelijkaardig
met wat een bankagent doet wanneer die
een nieuwe klant ontvangt. Op basis van
het risicoprofiel worden dan automatisch
bepaalde portefeuilles gesuggereerd en
zeer gebruiksvriendelijk gevisualiseerd
voor de consument.
“Het nadeel van deze (geautomatiseerde)
producten is dat je nauwelijks advies
krijgt. Bovendien zijn de aangeboden
portfolio’s vrij beperkt, aangezien ze
gebaseerd zijn op een beperkt aantal
risicoprofielen. Maar het is aan de
bankagent om zich te gaan onderscheiden
van dit soort aanbod, aan de hand
van advies, meer gepersonaliseerde
producten… Dat is een uitdaging want
wanneer ik naar sommige bankagenten
stap, doorlopen ze eigenlijk net hetzelfde
proces (als de robotadviseur): ze
stellen me een paar vragen, kijken naar
mijn risicoprofiel en stellen me een
paar standaardproducten voor uit het
standaardaanbod.”

ARTIFICIËLE BREINEN
Als je voorschrijvende statistiek
samenvoegt met big data, kom je terecht
bij artificiële intelligentie. “AI probeert
zo dicht mogelijk aan te leunen bij
menselijk gedragingen”, zei Philippe
Baecke. “De eerste implementaties van
AI-chatbots zullen wel heel specifiek
zijn, met heel specifieke AI gericht op
heel specifieke taken. Ze zullen ook heel
gefaseerd worden ingebracht. In fase 1
zal de consument nog steeds een-op-een
interageren met de tussenpersoon, maar
deze makelaar of agent zou wel kunnen
ondersteund worden door AI. Sommige
vragen zijn zodanig eenvoudig dat de
chatbot een antwoord kan genereren,
waarna er enkel nog op send moet
worden gedrukt. Er zijn nog steeds tal
van taken die te complex zijn voor AI. In
een volgende fase zou het kunnen dat
de chatbot als eerste lijn wordt geplaatst
in de interactie tussen de klant en de
tussenpersoon/verzekeringsmaatschappij.
Deze technologie is in staat om het

percentage zekerheid in een antwoord te
calculeren, en enkel voor de antwoorden
die heel zeker zijn zal de communicatie
automatisch gebeuren. Al de andere taken
worden nog steeds doorgegeven aan een
menselijk brein. Op deze manier kun je
processen wel veel efficiënter inrichten.”
Een veel meer doorgedreven vorm van
AI is deze van een artificieel neuraal
netwerk. In 2016 lukte het Google GO
om de beste speler in het GO-spelletje
te verslaan, Lee Sedol. GO is hyper
populair in China en is een van de meest
complexe spellen die er bestaan. De
technologie achter Google GO kopieert
de werking van het menselijke brein en
hoe we leren, denken en redeneren en
ons dingen herinneren. “In zo’n artificieel
brein worden alle variabelen net zoals de
neuronen en axonen in ons brein met
elkaar verbonden, om tot een voorspelling
te komen. Het voordeel van deze techniek
is dat je heel complexe patronen kunt
detecteren. Het nadeel is dat je heel veel
data nodig hebt om zo’n artificieel brein
te creëren. Dat is ook de reden waarom
net bedrijven die op zoveel data zitten, de
Googles en Facebooks, erin investeren.”
Philippe Baecke gaf nog als opmerking
mee dat je niet mag investeren in een
nutteloze digitale doos. “Als je beslist om
je organisatie data-gedreven te maken,
dien je niet enkel rekening te houden
met de technologie, maar ga je ook over
de muur kijken om ervoor te zorgen dat
de technologie goed is ingebed in de
processen en dat je de juiste mensen hebt
om de technologie te implementeren.
En dan heb ik het niet enkel over de
data-nerds en data-scientists… De
andere mensen in de organisatie moeten
mee zijn en verstaan wat er gebeurt. Je
moet binnen je organisatie een cultuur
creëren die zegt dat er waarde zit in de
data binnen de organisatie. Dat is niet
altijd even gemakkelijk. Als je kijkt naar
de leeftijdsgroepen in de sector, dan zie
je een veroudering. Leeftijd is wel niet
altijd gecorreleerd met digitalisering.
Opa en oma maken ook selfies. Maar
je moet vermijden dat de consument
meer gedigitaliseerd is dan je eigen
onderneming.”
Hans Housen
(Bron: Verzekeringswereld)
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Wat we over IDD en
MiFID II moeten onthouden
De Insurance Distribution Directive (IDD), MiFID II en de nieuwe wetgeving inzake de bestrijding
van witwassen en de financiering van terrorisme ... FSMA-directeur Ann De Roeck licht de impact toe.

“Tachtig procent van de financiële
regelgeving komt van Europa”, zo begon
Ann De Roeck haar toespraak. “Europa
wil absoluut dat we allemaal als financiële
sector competitief, professioneel en
betrouwbaar zijn. Europa heeft nog
een tweede belangrijke doelstelling: de
welvaart van de burgers. Er wel bij varen
betekent dat we eens met pensioen
… dezelfde levensstandaard kunnen
aanhouden als vandaag.” Dat kan enkel
als we kunnen sparen, zo zei De Roeck.

“Als we sparen, moeten we heel attent
zijn dat we dat op een goede verstandige
manier doen”, stelde De Roeck. “Het
is evident, zo zegt Europa, dat als een
belangrijk deel van de populatie niet
kan sparen, dat deel straks ook niet zal
kunnen consumeren, en dan riskeert
de economische motor stil te vallen. En
wat daarbij een mogelijke hindernis is, is
dat ze (de burgers, n.v.d.r.) de verkeerde
producten kopen of verschillende keren
een kost betalen voor dezelfde prestatie."

Ann De Roeck, Directeur FSMA

"Kosten moeten kunnen, maar ze moeten
correct en transparant zijn. Wat ook nog
kan, is dat de consument het verkeerde
product koopt en het misloopt omdat
het product niet adequaat was voor zijn
profiel. Dat zijn de rode draden en die
blijven overeind. Maar wat ik uit heel die
doelstelling van Europa ook concludeer,
is dat de tussenpersoon een absoluut
cruciale rol speelt voor de creatie van
die welvaart bij financiële consumenten.
Er is geen robot ter wereld die dat kan
vervangen en het vertrouwen dat de
tussenpersoon verdient, kan realiseren.”

ROL VAN FSMA
Ann De Roeck tekende de rol van de
FSMA scherp af. “De FSMA wordt
soms verward met degene die de wet
schrijft of regelgeving maakt”, zo zei ze.
“Niets is minder waar. De FSMA is een
waakzame toezichthouder die op vraag
van kabinetten ook wordt gevraagd om
technisch adviseur te zijn bij het opstellen
van wetsontwerpen. Maar het is wel
degelijk de bevoegde minister die het
beleid bepaalt. En in zijn schrijven, als de
FSMA de pen vasthoudt, is het bijzonder
belangrijk dat we in dialoog treden
met de sector, om de balans te kunnen
maken; de kostenbatenanalyse van die
reglementering die we helpen schrijven en
helpen uitwerken…”
De nieuwe Insurance Distribution Directive
(IDD) wordt volgend jaar omgezet in
Belgische wetgeving. MiFID II treedt straks
al in werking. Bij de omzetting van de IDD
en van MiFID II heeft de FSMA duidelijke
instructies gekregen van de bevoegde
kabinetten, zo stelde De Roeck. “Eén:
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zoveel mogelijk proberen om de tekst
van de richtlijn te volgen. Twee: waken
over de bescherming van de financiële
consumenten. Drie: zeer aandachtig zijn
voor eventuele administratieve overlast,
wat we zoveel mogelijk en in dialoog
met de beroepsorganisaties proberen te
vermijden. En vier: aangezien we dan toch
de pen vasthouden, is tekst toilettage
soms wel eens nuttig. U kan het niet
geloven, maar wij zijn er ook van overtuigd
dat een slechte tekst voor veel werk(last,
n.v.d.r.) zorgt en geld kost.”

KENNIS EN BIJSCHOLING
Welke specifieke kennisvereisten zal de
IDD opleggen? “De algemene filosofie is
dat alle relevante personen in de distributieketting de beroepskennis moeten
hebben. Dat is de essentie”, zo zei De
Roeck. “Over welke entiteiten gaat het?
Uiteraard de verzekeringsondernemingen
en –tussenpersonen, maar de IDD creëert
ook een nieuw statuut, de ‘nevenverzekeringstussenpersoon’. Welke personen
betreft het dan in de distributieketting?
Het gaat over de effectieve leider die echt
verantwoordelijk is voor de distributie,
de verantwoordelijke voor de distributie
en de personen die zich ook met de klant
bezig houden, de personen in contact
met het publiek, de PCP’s.”
Het nieuwe statuut van de ‘nevenverzekeringstussenpersoon’ geldt voor
iemand die een bepaalde beroepsactiviteit
uitoefent die niet financieel is en er een
financiële nevenactiviteit bij doet. Een
voorbeeld is de garagist die een auto
verkoopt en er een aansprakelijkheidsverzekering bij verkoopt als nevenactiviteit.
Een tweede nieuwigheid is dat de IDD
alleen wil focussen op de effectieve leider
die echt verantwoordelijk is voor de
distributie. “Dat is een interessant concept
dat ook bestaat in de kredietbemiddeling”,
zo zei De Roeck. “Er wordt aan gedacht
om dat concept te harmoniseren over
alle bemiddelingsstatuten, om echt te
focussen op de effectieve leider die echt
verantwoordelijk is voor de bemiddelingsactiviteit. Uiteraard moeten overgangsbepalingen voorzien worden voor personen
die reeds actief zijn.”
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De beroepskennis moet natuurlijk
bewezen worden. “De diplomavrijstelling
die bestaat voor masters en bepaalde
bachelors blijft gelden in verzekeringen
en in bank- en beleggingsdiensten. De
denkpiste is dat we dit uitbreiden, ook tot
kredietbemiddeling”, zei De Roeck.
De Insurance Distribution Directive
heeft het verder over de inhoud van de
examens. “Vandaag worden de examens
georganiseerd per verzekeringstak. Dat
zal in de toekomst veranderen, want de
IDD wil dat men een minimumbasiskennis opdoet. Wat dat inhoudt staat
haarfijn gedocumenteerd in bijlage 1
van de IDD. En daarnaast moet men de
kennis hebben van de producten die men
echt verkoopt, zegt de IDD. Het accent op
de producten die daadwerkelijk verkocht
worden, is bijzonder aan de IDD.”
Een andere nieuwigheid is dat de verzekeringsproducten worden opgedeeld in
drie categorieën: ‘Niet-Leven’, ‘Leven
algemeen’ en ‘Leven met beleggingscomponent’. “De denkpiste is om een
high-level examen te introduceren inzake
de kennisvereisten die opgenomen zijn
als bijlage 1 in de IDD. En dat is geen
slechte zaak, want soms merken we
dat iemand een examen heeft gedaan
over een specifieke tak, maar eigenlijk
sommige basisnoties mist. Belangrijk is
dat iedereen dit high-level examen moet
passeren, dus ook de PCP’s. En daarnaast
krijgen we gespecialiseerde examens per
module, ‘Niet-Leven’, ‘Leven algemeen’
en ‘Leven met beleggingscomponent’.”
“Het idee is dat men enkel dat examen
aflegt over de producten die men
voornemens is om echt te verkopen”, zei
De Roeck. “ Als je Niet-leven producten
gaat verkopen, leg je dus het examen
af van de ‘module Niet-Leven’. Wil je
achteraf andere producten verkopen,
bijvoorbeeld Leven met beleggingscomponent, dan ga je zowel het examen
voor de ‘module Leven algemeen’ als
de ‘module Leven met beleggingscomponent’ afleggen. Een belangrijk
punt is ook dat de IDD een verplichting
oplegt om 15 uur per jaar bijscholing
te doen, en de denkpiste is dan om al

die bijscholingen in te delen volgens de
categorieën die ik zonet heb vermeld.”
Trouw blijven aan de filosofie van de
IDD betekent dat de mensen die eraan
beginnen ook de kennis hebben van
de ‘producten’ die ze verkopen, zo zei
De Roeck: “Het is de bedoeling dat de
bijscholing zich de eerste drie jaar moet
focussen, toch wel twaalf van de vijftien
uur, op de categorieën waarvan men de
producten effectief verkoopt. Het idee
is dat de bemiddelaar als natuurlijke
persoon, de effectieve leider en de VVD,
nog altijd volgens het klassieke systeem
met geaccrediteerde vormingsverstrekkers
vorming krijgen, en dat de PCP’s voor het
overige volledig blijven werken onder de
verantwoordelijkheid van de werkgever.
We zijn ervan overtuigd dat de werkgever
het best geplaatst is om in functie van zijn
activiteit, de behoeften in te schatten van
zijn PCP.” De Roeck zei bovendien dat er
reden is om over de pedagogische technieken tijdens het bijscholen na te denken.

MIFID II
In MiFID II vind je exact dezelfde filosofie
terug als in IDD, zo zei De Roeck. “MiFID
II gaat over iedereen die in aanraking
komt met het publiek en aan dat publiek
informatie geeft of advies verstrekt
over beleggen. Degenen die met het
publiek omgaan, moeten kennis hebben
én bekwaam zijn. En welke examens
inzake beleggingen er nodig zijn, wordt
allemaal uitgewerkt in richtsnoeren van
de ESMA, een van de drie Europese
toezichthouders.”
“In België hebben we veel geluk”, zei De
Roeck. “We zullen de examens niet veel
moeten aanpassen. Er komt wel bij dat
men prognoses goed moet begrijpen
en ze ook moet kunnen uitleggen aan
klanten. De disclaimer ‘de prestaties
uit het verleden zijn geen voorspelling
voor de toekomst’ is bekend. Maar wat
zit daar echt achter en waarom? Het is
de bedoeling dat tussenpersonen dat
haarfijn kunnen uitleggen. De idee is dat
starters een jaar hebben om te slagen in
het examen. En ja, de diplomavrijstelling
wordt behouden.”

CommiSoft
De online software voor de kredietmakelaar
www.commisoft.be - info@commisoft.be

Het online platform voor het beheer van uw kredieten
CommiSoft is een totale oplossing voor de zelfstandige kredietmakelaar om zijn
portefeuille en de kredieten van zijn aanbrengers te beheren

Een compleet overzicht van uw kredieten
Een volledig overzicht over de verschillende kredieten in uw portefeuille gelinkt
aan de aanbrenger, met de mogelijkheid om per krediet de
aktedatum, totaalbedrag aan krediet, totaalbedrag commissie,
verdeling commissie aanbrenger & makelaar bij te houden.
Daarnaast kan u ook bijhouden bij welke financiële instelling het krediet werd
afgesloten om uw globale prestatie per instelling bij te houden.
Tevens kan u per krediet commentaar gaan bijhouden en kan u een overzicht
raadplegen van de uitbetaling commissies zowel naar de
aanbrenger toe als naar uw eigen portefeuille.
Kredieten kunnen ook worden stopgezet met automatische schrapping van
verdere uitbetaling commissies naar aanbrenger en makelaar toe.

Professionele opvolging van uw aanbrengers
Volg uw aanbrengers professioneel op en behoud ten allen tijde een correct
overzicht over de commissierekening van de aanbrenger.
Per aanbrenger heeft u een globaal overzicht van zijn prestaties gespreid in tijd
en heeft u een totaal beeld van de commissies die hij iedere maand mag verwachten over de verschillende kredieten heen.

Beheer commissieborderellen
Genereer op eenvoudige manier de nodige borderellen voor uw verschillende
aanbrengers. De commissieborderellen worden automatisch vanuit het systeem
naar de desbetreffende aanbrenger gemaild. CommiSoft laat u ook toe om in
een latere fase een individueel borderel opnieuw te bekijken en opnieuw af te
drukken.
CommiSoft genereert automatisch de fiche 281.50. Alle documenten in CommiSoft kan u online raadplegen, afdrukken of downloaden in pdf-formaat voor
al uw aanbrengers.

Geavanceerde rapporten, statistieken
Volg uw portefeuille en aanbrengers op een professionele manier op, bezorg
hen gedetailleerde documenten over hun kredieten (lopende, stopgezet, ...).
Bekijk uw kredieten per financiële instelling en krijg een globaal beeld van uw

€ 35 per maand*
Door het unieke concept van het CommiSoft platform zijn
uitbreidingen, bijkomend maatwerk en integraties steeds
mogelijk.

* Prijzen zijn steeds exclusief btw. Maandelijks via domiciliëring.

CommiSoft—Steenovenstraat 1a, 8930 Menen
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MiFID II legt nieuwe ervaringsvereisten
op. “We wisten al dat effectieve leiders
die ervaring moesten kunnen aantonen.
Maar MiFID II spreekt over PCP’s met
minimum zes maand en maximum 4 jaar
ervaring en die ervaring moet voltijds zijn
en onder toezicht van iemand die wel die
ervaring en die kennis heeft. Laat ons wel
wezen, er is geen zinnig mens die zomaar
een jongeling laat starten en beleggingen
of verzekeringen laat verkopen zonder
enige begeleiding en toezicht. De piste
is dat alle PCP’s minimum zes maanden
ervaring onder toezicht moeten opdoen
als PCP in opleiding.”
“De idee is bovendien dat, voor wie
een diplomavrijstelling heeft ofwel een
examen moet passeren, de ervaring die
is opgedaan voorafgaand aan het examen
meetelt. Een simpel voorbeeld: ik ben
PCP. Ik begin op 1 januari. Op 30 mei
slaag ik in het examen. Dan loopt mijn
stage af op 30 juni. Tweede mogelijkheid:
ik heb drie maanden gewerkt bij een
werkgever, maar was daar niet zo tevreden
en ben op 1 januari bij een nieuwe
werkgever gestart. Eigenlijk loopt mijn
stageperiode dan af op 31 maart. Maar
het examen doe ik pas op 9 september.
Dan gaat mijn opleidingsperiode de facto
lopen tot 9 september.”

GEDRAGSREGELS
Tussenpersonen hebben een cruciale rol
bij de welvaartscreatie van klanten, zo
zei De Roeck. “Ik ben ervan overtuigd
dat de klant het enige strategisch actief
is. De meest fundamentele gedragsregel
binnen de IDD zegt ‘zich loyaal billijk en
professioneel inzetten voor de belangen
van de klant’. Hier en daar scherpt de IDD
de informatieverstrekking aan klanten
aan. Dat is zeker het geval door de
introductie van bv. een informatiefiche in
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de verzekering Niet-leven. Dat is eveneens
zo bij alles wat beleggingsverzekeringen
betreft. En dan vermeld ik nog niet eens
dat we al een heel stevig regelement
hebben voor kosten en lasten. Verder
is de deugdelijke rapportering aan de
klant iets wat in een gedragsregel staat
voorgeschreven. Ik verwijs daarvoor naar
onze website voor het reglement van de
FSMA inzake rapportering.”
“Inzake adviesverstrekking zegt de IDD
dat de tussenpersoon de mogelijkheid
heeft om aan zijn klant te zeggen dat
die dat advies verstrekt op basis van
een ‘onpartijdige analyse’. Dat is een
beetje een moeilijk begrip. Want als
we de richtlijn goed lezen – en dat is
een zeer vereenvoudigde interpretatie
van mijn kant – dan denk ik daaruit te
mogen concluderen dat er een voldoende
ruim aanbod producten zal moeten
aangeboden worden. Maar hoe dat
precies moet geïnterpreteerd worden,
dat is veel complexer. Je moet weten dat
de IDD de lidstaten de optie laat om te
stellen dat men een ‘onafhankelijk advies’
geeft. Als ik samenvat wat dat inhoudt
– en ik realiseer me dat die samenvatting
zeer onprecies is – dan denken we daarin
te mogen lezen dat het niet enkel een
voldoende aantal producten betreft, maar
ook producten van een voldoende aantal
producenten. Maar het is aan het kabinet
en de verantwoordelijke minister om
daarover te beslissen.”
Er was nog een ander punt waar Ann
De Roeck in het bijzonder de nadruk op
heeft gelegd: de belangenconflicten. “De
IDD zegt dat je belangenconflicten in
de eerste plaats moet vermijden. Kan je
ze niet vermijden, dan moet je de klant
informeren. En je moet ook een soort
oplijsting bijhouden. Daar gaat veel
aandacht naartoe.”

RISK-BASED TOEZICHTMODEL
Europa wil een duidelijker zicht krijgen op cashtransacties
om het witwassen en de financiering van terreur te stoppen.
“Toegang krijgen tot informatie over de ultieme begunstigde, is
niet altijd evident.”, zegt Ann De Roeck. “Daarom voorziet de
vierde richtlijn in een nieuw register. We gaan van een rule-based
naar een risk-based model.”

INDUCEMENTS
In de zorgplicht verandert de IDD
niet zo heel veel, zei Ann De Roeck.
“Zorgplicht is een kwestie van testen;
testen van wat de klant in zich heeft.
Wie verzekeringen verkoopt, moet een
verlangens- en behoeftentest doen. Wie
spaar- en beleggingsbeleggingsproduct
verkoopt zonder advies, moet bijkomend
peilen naar de kennis en de ervaring van
de klant. Wie spaar-en beleggingsverzekeringen verkoopt mét advies, dient
bijkomend de beleggingsdoelstellingen
en de financiële situatie van de klant
na te gaan. Het is dus werkelijk een
drietrapsraket. Het is geen of/of, het is
een en/en.”
“De richtlijn geeft de minister verder de
optie om in de tweede trap, de spaar- en
beleggingsverzekeringen zonder advies,
een ‘execution all-in’-mogelijkheid te
voorzien. In mensentaal betekent dit
dat als de klant het zelf vraagt, en men
geeft geen advies, men geen kennis- en
ervaringstest hoeft te doen om spaar- en
beleggingsverzekeringen te verkopen. Er
is wel een ‘maar’. De richtlijn zegt dat die
optie enkel mogelijk is voor niet-complexe
producten. Dat is dus een 'moeilijke'
omschrijving.”
“In AssurMiFID is het zo dat
inducements, als ze bestaan, de kwaliteit
moeten verbeteren van de geleverde
dienst. De IDD stelt inzake verzekeringen
met een beleggingscomponent dat
inducements de kwaliteit van de geleverde
dienst niet negatief mogen beïnvloeden.
De minister moet ook hierbij de knoop
doorhakken.”

Hans Housen
(Bron: Verzekeringswereld)

“Van de FSMA wordt verwacht dat ze zich een beeld vormt van
de risico’s op het niveau van de sector. Volgens de richtlijn moest
daarom een contactpunt-klokkenluider georganiseerd worden op de
FSMA-website. Dat contactpunt is sinds 28 september beschikbaar.
Concreet betekent het dat tussenpersonen en hun medewerkers
spontaan een inbreuk kunnen melden. Van de tussenpersonen
wordt verwacht dat ze de eigen portefeuille screenen op risico’s die
mogelijks gelinkt zijn aan witwaspraktijken en terreur.”
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Verzekeraarsdebat
over digitalisering
Een chatbot, daar denken we aan. Maar extern verrijkte big data zijn voor de verzekeraars toch nog een
brug te ver. Eerst de eigen interne datastock benutten, en eens die horde genomen, zien we straks wel
verder, zo klonk het vooral tijdens het BZB-congresdebat in Antwerpen.

In het panel: Marc Lauwers van Argenta,
Hans De Cuyper van AG Insurance; Eric
Vanpoucke van Baloise Insurance, Peter
Devlies van AXA Bank Belgium en Luc
Keppens van Fintro.

"Het digitale spoor dat we
als klant achterlaten levert
interessante mogelijkheden op
voor segmentatie en klantgericht
advies. Klopt die stelling?"
Dat was de hamvraag van
moderator Hanne Decoutere.
Eric Vanpoucke, Baloise: “Als ik denk
aan de black box, dan krijg je een stuk
informatie waardoor je prijsdifferentiatie
kunt toepassen. Je kunt de prijs zetten
in functie van het rijgedrag, pay how you
drive… Of in functie van het aantal
kilometers, pay as you drive… Je kunt de
informatie gebruiken in de fraudebestrijding… Als mensen vermelden dat ze een

whiplash opliepen bij een auto-ongeval,
kun je met zo’n blackbox in de auto
verifiëren of dat überhaupt mogelijk is
of niet. Je kunt de data ook gebruiken
in het kader van preventie. Wij werken
samen met DrivOlution om de data vanuit
vrachtwagens te vertalen naar de opleiding
van vrachtwagenchauffeurs… Maar als je
het over ‘big data’ hebt… Eerlijkheidshalve
moet ik toegeven dat we op dit moment
vooral een ‘small data’-strategie
voeren. Verzekeraars zijn van oudsher
polisfabrieken. De IT is opgebouwd in
functie van producten. De klantenrelatie
hebben we geoutsourcet. We hebben dus
zeer weinig zicht op de totaliteit van de
klant. Door consolidaties en overnames is
dat IT-systeem nog complexer geworden.
We worstelen dus nog met het eenduidig
krijgen van het beeld van de klant op basis
van onze eigen data. Dat is de grote hurdle
die we moeten nemen, vooraleer we
externe data kunnen integreren.”

Luc Keppens, Fintro: “Ons huidige datamanagement is geconcentreerd op interne
data, dus het betaalgedrag van klanten
enz., en is meer toegespitst op ons merk
Hello Bank (direct bank, n.v.d.r.), niet op het
Fintro-merk. Wat niet belet dat we misschien
in een volgende fase kunnen zorgen dat
bepaalde van die toepassingen ook kunnen gebruikt worden voor onze Fintroagenten, als een soort van augmented
intelligence, om nog met veel meer
kennis te adviseren. Er zijn natuurlijk
ethische regels en allerlei beperkingen.
De informatie die we verzamelen
wordt geanonimiseerd… Voor bepaalde
B2B-toepassingen is het ook al zo dat we
externe data aankopen. Bij ons is een
departement opgericht – dat is vorig jaar
gebeurd – dat alleen maar datamanagement doet. Dat zijn 80 mensen die echt
spitstechnologie ontwikkelen. Wij in Fintro
kijken ernaar en gaan gebruiken wat nuttig
is om onze agenten te empoweren.”
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Marc Lauwers, Argenta: “Het gaat niet
over technologie, het gaat over de cultuur
van het bedrijf. We hebben beslist om
een volledig nieuwe data-infrastructuur
te gaan uitbouwen. Maar tegelijkertijd
moeten we investeren in het verwerven
van de juiste skills, data-scientists,
analisten. Daar moeten we nu mee
aan de slag, om de grote variëteit aan
interne data die we hebben coherent
samen te brengen en daar op termijn
veel efficiënter en dus ook klantgerichter
en agentgerichter mee om te gaan. Daar
hebben we nog flink wat werk. Onze
focus ligt dus op interne data. Het is nog
veel te vroeg om te spreken over het luik
externe data.”
Peter Devlies, AXA: “Ik sluit me aan
bij wat ik al heb gehoord. We hebben
gigantisch veel interne data en het is
een even gigantische uitdaging om daar
zicht op te krijgen. We experimenteren
wel om na te gaan of we op basis van die
data een bepaald aankoopgedrag beter
kunnen voorspellen, bijvoorbeeld een
aankoop van een kredietkaart, maar dan
gaat het nog altijd over een experiment
op basis van interne data in eerste
instantie. Zover gaan dat we bijvoorbeeld
een kredietanalyse zouden baseren op
externe data, dat is vandaag nog niet aan
de orde.”
Hans De Cuyper, AG Insurance: “Ik
denk dat we al vrij uitvoerig data-analyse
gebruiken. Dat is ook niet nieuw. Laat
ons eerlijk zijn, het beroep van de
actuaris bestaat al sinds eeuwen. Maar
je krijgt natuurlijk een grotere toegang
tot data via het Internet of Things,
slimme armbandjes, smart devices in
de woning. Je krijgt ook toegang tot
meer computerkracht om die data te
analyseren. Maar qua resultaten staan
we nog maar aan het begin. Twee vragen
waar wij effectief op werken zijn ‘Hoe
kunnen we uit de data-analyse van ons
herstelnetwerk in Auto leren om ervoor
te zorgen dat onze klant bij de beste
hersteller terecht komt?’ en ‘Hoe kunnen
we de campagnes ter ondersteuning
van de makelaar doelgerichter maken en
verder verfijnen?’ ”
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Hanne Decoutere vroeg verder:
Hoe snel zal de stap naar de
externe data er komen?
Eric Vanpoucke, Baloise: “Ik denk dat
we nog een paar jaar zoet zullen zijn.
De General Data Protection Regulation
(GDPR) maakt dat gebruik van
klantendata ook niet gemakkelijk. Waar
we wel al heel concreet rond werken is
SaferLife 2.0 een soort profielbepaling
die de klant zelf invult, chatgewijs. De
klant communiceert, kiest risico’s... en
daaruit volgt dan een bepaald profiel.
De klant wordt getriggerd om naar de
makelaar te stappen, of de makelaar kan
de klant vragen om dat profiel in te vullen
vooraleer in gesprek te gaan. Risico’s,
ik heb het hier dan vooral over Leven,
over beleggingsrisico’s en dergelijke. De
bedoeling is om dat eind 2018, begin 2019
te kunnen hebben…”
Luc Keppens, Fintro: “Sommige dingen
zullen veel sneller gaan dan we nu
denken en andere zullen trager gaan.
De human factor speelt daar een rol.
In betalingen gaan de evoluties heel
snel. In beleggingen gaat het trager.
We hebben heel recent een enquête
afgenomen. Op dit ogenblik zegt 91%
van alle klanten nooit voor de volle 100%
te zullen vertrouwen op het advies van
een robotadviseur. Zelfs mensen die heel
digitaal met de bank werken, zeggen dat…
Maar als het gaat over zuivere Q&A’s, het
pure informatie inwinnen gaat, daar denk
ik dat algoritmes wel snel een rol kunnen
gaan spelen.”
Marc Lauwers, Argenta: “We gaan zeker
niet op korte termijn aan de slag met
externe data. Ik ben het eens met Eric.
GDPR schrijft voor dat je geen gegevens
mag bijhouden van klanten tenzij dat je
ze gebruikt ten voordele van de service
aan de klant. Het is een heel strenge
privacywetging. Maar ook wij plannen
een aantal experimenten met chatbots,
wat de basislaag is van artificiële
intelligentie, juist omdat we van mening
zijn dat dit ons snel kan helpen om de
servicekwaliteit aan de klant naar een
hoger niveau te brengen. Dat plannen we
zowel in België als in Nederland.”

Peter Devlies, AXA: “Ik kan me daarbij
aansluiten. Uiteindelijk kunnen we
een onderscheid maken tussen ‘met
data iets voorspellen’ versus ‘bepaalde
processen digitaliseren op basis van
data’. Dat laatste krijgt een absolute ja.
Dat eerste… binnen de voorzienbare
toekomst leer je de klant toch nog altijd
het beste kennen door er gewoon een
relatie mee op te bouwen. En uiteraard
zal dat onderbouwd en versterkt worden
door data en inzichten die we vandaag
al intern hebben en die we moeten
structureren ter ondersteuning van. Maar
het gewone menselijke contact blijft toch
nog altijd het belangrijkst als je de klant
wil leren kennen. Je leert nog altijd meer
van mensen door ermee te praten, meer
dan door in een gigantische hoop data
antwoorden proberen te zoeken. Laat ons
dat toch niet vergeten.”

AG Insurance: "Data-analyse wordt
al uitvoerig gebruikt en we krijgen
een grotere toegang tot data. Maar
qua resultaten staan we nog aan het
begin"
Baloise: "We voeren op dit moment
vooral een small data-strategie. De
General Data Protection Regulation
maakt dat gebruik van klantendata
ook niet gemakkelijk"
Fintro: "Wij hebben een departement
voor datamanagement opgericht.
Voor het pure informatie inwinnen,
kunnen algoritmes misschien wel
snel een grotere rol spelen"
Argenta: "Het gaat niet over
technologie, het gaat over de
cultuur van het bedrijf. We gaan een
volledig nieuwe data-infrastructuur
uitbouwen"
AXA Bank Belgium: "We maken
een onderscheid tussen met data
iets voorspellen en processen
digitaliseren op basis van data"

Hans Housen
(Bron: Verzekeringswereld)
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Informatie over

'Kosten en Lasten'

Het reglement ‘Kosten en Lasten’ van de FSMA geldt voor wie in België diensten van
verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement wil de financiële consument vóór het afsluiten van
de verzekeringsovereenkomst beter informeren over welk gedeelte van de premie direct bijdraagt
tot zijn verzekering. Het reglement geldt voor alle verzekeringen, met uitzondering van spaaren beleggingsverzekeringen, pensioenverzekeringen van de tweede pijler en verzekering van grote risico’s.
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018.
Hoeveel draagt een betaalde premie echt
bij tot de verzekering van het gedekte
risico? Deze vraag beantwoorden was tot
voor kort voor vele verzekeringsconsumenten in België een onmogelijke opgave.
Na ruim sectoroverleg komt het nieuwe
reglement Kosten & Lasten tegemoet aan
die bekommernis. De financiële consument
zal beter gelijkaardige producten kunnen
vergelijken, ook al blijft de effectief geboden
dekking een essentieel kenmerk.
Een verzekeringspremie bevat immers
verschillende delen: een premiegedeelte
dat het risico moet dekken, taksen en
bijdragen, acquisitie- en administratiekosten, … De premiekwitanties die
verzekeringsondernemingen versturen,
moesten reeds een aantal van deze
elementen opnemen.
Vanaf 1 januari 2018 zijn verzekeringsondernemingen of -tussenpersonen
verplicht om, vóór het sluiten van de
overeenkomst en op elke vervaldag, de
samenstelling van de handelspremie aan
de cliënt mee te delen.
Het reglement sluit spaar- of
beleggingsverzekeringen uit: voor deze
verzekeringen is het wachten op de
PRIIP’s-Verordening. Het reglement is
evenmin van toepassing op de tweede
pijler of op grote risico’s.
Praktisch gezien lijkt het aangewezen
dat de verzekeringsondernemingen
informatie over de kosten en lasten

van een verzekeringsovereenkomst
opstellen en ter beschikking stellen van de
tussenpersonen.

Welke gegevens over de
samenstelling van de premie
zijn verplicht afzonderlijk
en in euro mee te delen?
Voor contracten inzake de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen (artikel 2 Reglement):
• de handelspremie en, in voorkomend
geval, de index van kracht op het
ogenblik van de onderschrijving van
de overeenkomst (exclusief taksen en
bijdragen);
• het samengevoegde bedrag van het
commissieloon, de acquisitiekosten
en van alle kosten die in deze
handelspremie begrepen zijn;
• het bedrag van de toeslag voor de
gespreide betaling van de premie;
• de taksen en bijdragen die
verschuldigd zijn voor deze
overeenkomst.
Elke bijkomende waarborg (zoals
bijvoorbeeld omnium of rechtsbijstand)
volgt de werkwijze zoals hierna bepaald
(artikel 3 Reglement).
Voor contracten die geen spaar- of
beleggingsverzekeringen zijn en niet
onder het voorgaande vallen (artikel 3
Reglement):
• de handelspremie (exclusief taksen en
bijdragen);
• de taksen en bijdragen;

• het totaal door de cliënt te betalen
bedrag (handelspremie, inclusief
taksen en bijdragen);
• een raming in euro van:
––a. de acquisitiekosten (inbegrepen
de commissielonen aan de
bemiddelaars);
––b. de administratiekosten.
De ramingen van de acquisitiekosten en
administratiekosten kunnen verschillen
van verzekeraar tot verzekeraar.
Het reglement ‘Kosten en Lasten’
verandert niets aan de bestaande
verplichtingen van verzekeringsondernemingen om bepaalde gegevens op te
nemen in de verzekeringsovereenkomst
of op de vervaldagberichten. Het stelt
enkel dat de verzekeringsondernemingen
of de tussenpersonen bepaalde gegevens
moeten meedelen vóór het afsluiten van
de overeenkomst en op iedere vervaldag.

Waarschuwing gericht
aan de cliënt
Voor de andere contracten dan B.A.
motorrijtuigen en spaar- of beleggingsverzekeringen, delen de verzekeringsondernemingen of tussenpersonen de
informatie over de samenstelling van de
premie mee, onmiddellijk gevolgd door de
waarschuwing:
'Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u
niet enkel de geraamde kosten en lasten
van de overeenkomsten met elkaar mag
vergelijken, maar ook andere elementen
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in aanmerking moet nemen, zoals
de reikwijdte van de waarborgen, het
bedrag van eventuele franchises of de
uitsluitingsclausules.
De hierboven opgegeven ramingen geven
een beter zicht op het premiegedeelte dat
wordt aangewend voor de dekking van het
risico dat de verzekeringsovereenkomst
afdekt. Het saldo van de premie, na aftrek
van de taksen en bijdragen alsook van de
acquisitie- en administratiekosten, bestaat
immers uit het gedeelte van de premie
dat wordt aangewend om de contractueel
vastgelegde prestaties te verrichten
en uit de andere kosten dan hierboven
vermeld (waaronder de samengevoegde
en onderling gedeelde kosten van de
schadegevallen en het beheer ervan).
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Deze ramingen zijn berekend op grond
van de boekhoudkundige gegevens van
het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door
haar algemene vergadering.'

Informatie over de overige
kosten en bijbehorende lasten
voor het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten
De verzekeringsbemiddelaar die een
bemiddelingsovereenkomst voorstelt
aan zijn cliënt, moet de cliënt, vóór het
afsluiten van deze overeenkomst, volgende
informatie meedelen:
• de vergoeding die de cliënt
moet betalen in verband met de
bemiddelingsovereenkomst;

• de eventuele taksen in verband met de
bemiddelingsovereenkomst.
• Vóór een verzekeringsbemiddelingsdienst wordt verleend, moet de cliënt in
kennis zijn gesteld van alle andere kosten
en lasten dan degene die hier tot nog toe
zijn vermeld, die hij zal moeten betalen
voor het verlenen van deze dienst.
De verplichte informatie over de kosten en
lasten van een verzekeringsovereenkomst
staat volledig los van de verplichting om de
cliënt te informeren over de vergoedingen
en voordelen (inducements) die de
dienstverleners betalen of ontvangen.
Het reglement van de FSMA werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 mei 2017
en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad
van 11 mei 2017.
Bron: FSMA (september 2017). Informatie over
'Kosten en Lasten'. FSMA-Newsletter

INTERVIEW

INFORMATIE OVER KOSTEN EN LASTEN
Het reglement kosten en lasten verplicht het om aan cliënten
bepaalde informatie mee te delen over de kostenstructuur van de
verzekeringsondernemingen. Deze informatie betreft, berekend per
verzekeringstak, de acquisitiekosten en de administratieve kosten. Deze
informatie is een schatting, die overeenstemt met boekhoudkundige
rubrieken in de rekeningen van de verzekeringsondernemingen.
Daarnaast is de tussenpersoon verplicht de kosten mee te delen die hij
aanrekent voor de dienstverlening die hij aanbiedt.

Wie moet de klant informeren over de samenstelling
van de premie?
Dat preciseert het reglement niet. De informatie moet aan de
cliënt meegedeeld worden vóór de sluiting van de overeenkomst
en bij elke vervaldag. Het is duidelijk dat de verzekeringsonderneming over deze informatie beschikt. Vanzelfsprekend zullen de
verzekeraars deze informatie meedelen aan de tussenpersonen
zodat ze die kunnen bezorgen aan de cliënt.

eenvoudig is het wanneer een
tussenpersoon zelf de premie
int, maar gebruik maakt van de
kwitanties van de onderneming.
De onderneming voorziet dan in
alles. Wie eigen kwitanties maakt,
zal van de onderneming alle
informatie ontvangen waarover
de tussenpersoon niet beschikt.
Dit zijn de administratiekosten
en de acquisitiekosten. Die
zullen in de meeste gevallen in
de vorm van een jaarlijkse tabel
aan de tussenpersoon worden
gecommuniceerd.

Xavier De Beauffort, Directeur
Jurdische & fiscale studies en
Distributie bij Assuralia

Zullen agenten en makelaars de informatie op
dezelfde manier ontvangen?

Om welke informatie gaat het?

Ik denk niet dat de vraag zich stelt. Men moet eerder kijken naar de
wijze van inning. Zij die de informatie moeten ontvangen, zullen die
ontvangen.

De handelspremie (exclusief taksen en bijdragen), de taksen en
bijdragen, de acquisitiekosten en de administratiekosten en een
waarschuwing.

Zal de informatie ook ter beschikking gesteld worden
via de diverse softwarepakketten?

Dat verschilt naargelang de situatie en de wijze van inning. Het meest
eenvoudige geval is deze waar de onderneming de premie int. Ook

Ik kan niet voor hen spreken. Wat zeker is, is dat het Telebib Centrum
in alles voorzien heeft zodat deze informatie genormaliseerd is en
de ondernemingen die deze softwarepakketten produceren, op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen. Ze hebben dus alles in handen
om dit te voorzien.
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Hoe zal de tussenpersoon de informatie precies
ontvangen?
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Welke veranderingen brengt het reglement kosten en
lasten teweeg?
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Krijtlijnen van de

nieuwe antiwitwaswet
Met het verschijnen van de nieuwe Belgische antiwitwaswet - Wet van 18 september 2017
tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking
van het gebruik van contanten – inwerkingtreding 16/10/2017 is het misschien de gelegenheid om
het belang van de preventieve witwaswetgeving nog eens te benadrukken. Deze nieuwe wet brengt
niet alleen de Belgische wetgeving in overeenstemming met de 4de Europese antiwitwasrichtlijn
maar vervangt ook de vorige antiwitwaswet. Deze wet maakt deel uit van de preventieve luik van
de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme, maar heeft uiteindelijk ook zijn invloed op
de strafrechtelijke (repressieve) aanpak van witwassen, vooral dan betreft de fiscale fraude.

De volgende nieuwigheden hebben een belangrijke invloed voor
de preventie en de detectie van witwassen:
• de informatieplicht over de uiteindelijke begunstigden van
een financiële transactie. Er wordt een centraal UBO-register
(Ultimate Beneficial Owner) opgesteld waarin de gegevens
van de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen
en andere juridische entiteiten uit alle lidstaten worden
opgenomen. Voor de fiduciëen en trusts is in analoge
bepalingen voorzien. Hierdoor zal het gemakkelijker worden
om te bepalen wie uiteindelijk schuilgaat achter een bepaalde
rechtspersoon;
• ook de maximumtermijn voor de bewaring van de
persoonsgegevens wordt verlengd tot 10 jaar. Dit zal
de bewijsvoering naar de identiteit van witwassers
vergemakkelijken;
• nieuwe maatregelen verbeteren onder meer de nationale en
internationale samenwerking tussen bevoegde autoriteiten
en inlichtingendiensten en de controle op de betrokken
instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, enz.).
Internationale samenwerking zal hierdoor worden bevorderd;
• de uitbreiding van het toepassingsgebied tot fiscale
misdrijven. De vierde Europese witwasrichtlijn vermeldt
daarbij uitdrukkelijk dat de opbrengsten die voortkomen
uit fiscale misdrijven in verband met directe belastingen en
indirecte belastingen (waarop een minimale vrijheidsstraf
van zes maanden staat) ook worden geviseerd. Voorheen
vielen sommige inbreuken op de fiscale wetgeving buiten de
strafrechtelijke vervolging voor witwassen;
• de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de hele sector
van geld- en kansspelen (voorheen enkel casino’s). Dit zal het
voordeel bieden dat niet enkel casino’s zullen kunnen worden
bevraagd, maar ook speelautomatenhallen.
Ter gelegenheid van de voormelde nieuwe antiwitwaswet lijkt
een korte verduidelijking van twee van de aspecten van de

nieuwe preventieve regelgeving aangewezen, voornamelijk
het UBO-register en de uitbreiding van de fiscale wetgeving.
De meest vernieuwende maatregel is de verplichting voor
de lidstaten om te voorzien in een nationaal "register
van uiteindelijk begunstigden". Dit centraal register bevat
de gegevens van de achterliggende natuurlijke personen

Geert Delrue, AML/CFT-expert
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van vennootschappen en andere juridische entiteiten. De
achterliggende reden voor de invoering van het UBO-register
is de verscherpte Europese strijd tegen belastingontduiking,
witwaspraktijken en financiering van terrorisme. De transparantie
als gevolg van dit UBO-register wordt als middel gezien om dit
doel te bereiken.
De richtlijn legt de lidstaten de verplichting op om een centraal
register aan te leggen waarin gegevens worden opgenomen
over vennootschappen en andere juridische entiteiten en
de achterliggende natuurlijke personen (de "uiteindelijk
begunstigde" of "Ultimate Beneficial Owner"), het zogenaamde
"UBO-register".
De vierde antiwitwasrichtlijn trekt de lijn nu door naar vennootschapsrechtelijke structuren en andere juridische entiteiten: gelet
op het gebrek aan transparantie op het vlak van de uiteindelijk
begunstigden van vennootschapsrechtelijke structuren en de
eraan verbonden risico's op misbruik door witwas en terrorismefinanciering, moeten de lidstaten voortaan beschikken over
toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijk
begunstigden en moeten zij toezicht uitoefenen op alle
vennootschappen, trusts en andere rechtspersonen en juridische
constructies.
Wie wordt nu beschouwd als uiteindelijk begunstigde? De
richtlijn omschrijft de uiteindelijk begunstigde als de natuurlijke
persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of de zeggenschap
heeft over een juridische entiteit, via het rechtstreeks of
onrechtstreeks houden van een toereikend percentage van de
aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang in die entiteit.
Aan die voorwaarde is volgens de richtlijn voldaan wanneer
een natuurlijke persoon 25% van de aandelen, stemrechten of
het eigendomsbelang bezit, al kunnen lidstaten ook een lager
percentage opleggen.
Het is de bedoeling om voor elke entiteit een of meerdere
natuurlijke personen als uiteindelijk begunstigde in het
UBO-register op te kunnen nemen. Doorgaans zullen dat de
(rechtstreekse of onrechtstreekse) aandeelhouders zijn die
25% of meer aandelen aanhouden, maar bij gebrek daaraan
kunnen evengoed de leden van de raad van bestuur of andere
leidinggevenden in het register worden genoteerd.
Verder bepaalt de richtlijn dat het UBO-register de naam, de
geboortemaand en het geboortejaar, de nationaliteit en de
woonstaat van de uiteindelijk begunstigde moet vermelden,
alsook de aard en de omvang van diens belang. Wie en in welke
zin wordt toegang verleend tot die gecentraliseerde informatie?
De richtlijn maakt het UBO-register onbeperkt toegankelijk voor
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en voor financiële inlichtingeneenheden. Ook meldingsplichtige entiteiten (bijvoorbeeld
financiële instellingen, vastgoedmakelaars, accountants, notarissen,
…) kunnen het register raadplegen, zij het enkel in het kader van
een onderzoek naar hun eigen cliënteel. Daarnaast moet het

register volgens de richtlijn ook toegankelijk worden gemaakt voor
alle personen die een legitiem belang kunnen aantonen. Enkel in
uitzonderlijke gevallen kunnen lidstaten een uitzondering maken
op die principiële toegang tot het UBO-register.
Aan vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt
de verplichting opgelegd om informatie over hun uiteindelijke
begunstigden te verkrijgen en te bewaren en deze door te geven
aan de meldingsplichtigen onderworpen aan de witwaswetgeving.
Het UBO-register heeft tot doel toereikende, accurate en
actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigden van in België opgerichte vennootschappen, over
de uiteindelijke begunstigden, van trusts, over de uiteindelijke
begunstigden, van stichtingen en (internationale) verenigingen
zonder winstoogmerk en over de uiteindelijke begunstigden
en van juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met fiduciëen
of trusts.
Het Belgisch "Register van uiteindelijk begunstigden" zal worden
beheerd door een nieuw op te richten dienst binnen de Algemene
Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën. Daarbij
dient opgemerkt dat ook de fiscale administratie enkel toegang tot
het register zal krijgen voor de doeleinden waarvoor het register
wordt ingevoerd, namelijk de preventie van het witwassen van
geld en de strijd tegen de financiering van terrorisme. In het kader
van een gewone fiscale controle zal de fiscus het register dus
niet kunnen raadplegen. De fiscus zal in het kader van deze wet
het UBO-register enkel kunnen raadplegen voor de doeleinden
van deze wet, namelijk het voorkomen van witwassen van geld
en de strijd tegen de financiering van terrorisme, en dus niet
voor het organiseren van haar fiscale controlewerkzaamheden.
Deze finaliteit inzake raadpleging van het register geldt ook in het
algemeen ten aanzien van alle andere gerechtigde raadplegers.
De verdere details betreffende de toegang en de aanwending van
de gegevens in het UBO-register zullen worden uitgewerkt in een
koninklijk besluit.
Het UBO-register heeft tot doel toereikende, accurate en
actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigden bedoeld in artikel 4, 27°, a) van de nieuwe
antiwitwaswet, van in België opgerichte vennootschappen, over
de uiteindelijke begunstigden bedoeld in artikel 4, 27°, b), van
trusts, over de uiteindelijke begunstigden bedoeld in artikel 4,
27°, c), van stichtingen en (internationale) verenigingen zonder
winstoogmerk en over de uiteindelijke begunstigden bedoeld in
artikel 4, 27°, d), van juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn
met fiduciëen of trusts.

WAT BETEKENT DIT NU PRAKTISCH?
Ingevolge de witwaswet moeten alle meldingsplichtigen, in het
kader van de verplichte identificatie, de uiteindelijke begunstigde
kunnen benoemen van de hiervoorvermelde categorieën van
klanten-rechtspersonen. Concreet betekent dit wanneer men
een binnenlandse vennootschap als klant heeft, dan moeten alle

SECTORNIEUWS

natuurlijke personen die over meer dan 25 % van de aandelen
beschikken, worden geïdentificeerd, met de gegevens zoals die
in het UBO-register worden opgenomen. De verplichte gegevens
van UBO’s van rechtspersonen zijn: naam; geboortemaand en
-jaar; nationaliteit; woonstaat; aard en omvang van het belang.
Bij trusts gaat het om de gegevens van de oprichter; trustee(s);
protector; begunstigde(n); alle andere personen die zeggenschap
over de trust uitoefenen. Maar ook voor buitenlandse
klanten-rechtspersonen moet men over alle gegevens van de
uiteindelijke begunstigde(n) beschikken.
Verder neemt de Europese Unie de fiscale misdrijven
uitdrukkelijk op in de opsomming van onderliggende misdrijven
van witwassen van geld. Het begrip “fiscaal misdrijf” wordt niet
als dusdanig gedefinieerd in de Richtlijn, die zich uitsluitend
baseert op een minimale strafdrempel. De tekst voorziet
aldus in de opname van “alle strafbare feiten, met inbegrip
van fiscale misdrijven in verband met directe belastingen
en indirecte belastingen, zoals omschreven in de wetgeving
van de lidstaten, die strafbaar zijn gesteld met een maximale
vrijheidsstraf of detentiemaatregel van meer dan een jaar of,
voor lidstaten die in hun rechtsstelsel een strafminimum voor

De juiste koers
voor uw HR
U wilt uw klanten dag na dag de beste service en producten bieden.
Elke medewerker kan daarbij het verschil maken. Daarom ondersteunt
SD Worx u bij alle aspecten van uw personeelsbeleid, met een
complete aanpak die uw medewerkers optimaal laat renderen.
Van loonadministratie tot op maat gemaakt strategisch advies,
wij maken het mogelijk.
Ledenvoordeel BZB
Dankzij het ledenvoordeel, betaalt u bij SD Worx als BZB-lid een vaste
maandelijkse beheerskost per medewerker per maand.
Uw voordelen
-

Een voordelige forfaitaire maandprijs voor
loonberekening en dagelijks advies;

-

Een vaste contactpersoon die uw dossier proactief opvolgt;

-

Een geautomatiseerde payroll-administratie dankzij proxy online;

-

Duidelijke adviezen met oog op resultaat, met
of zonder verdere begeleiding.

Meer info via www.sdworx.be/bzb
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strafbare feiten kennen, alle strafbare feiten die strafbaar zijn
gesteld met een minimale vrijheidsstraf of detentiemaatregel van
meer dan zes maanden”. De nieuwe antiwitwaswet stelt dat de
meldingsplichtigen maatregelen van verhoogde waakzaamheid
toepassen, inzonderheid rekening houdend met het risico op
het witwassen van geld afkomstig uit al dan niet georganiseerde
ernstige fiscale fraude.

WAT BETEKENT DIT NU CONCREET?
Dit betekent wanneer klanten gelden repatriëren uit het
buitenland, hetzij afkomstig van bankrekeningen hetzij
afkomstig van verzekeringsproducten, die niet werden
aangegeven aan de fiscale administratie, moeten zij hiervoor
eerst een regularisatieaanvraag indienen bij de bevoegde
diensten van de FOD Financiën. Dit betekent ook wanneer de
klant op uw vraag naar de herkomst van het geld, geen verklaring
of althans toch een onduidelijke verklaring geeft, u verplicht
bent om een doormelding te doen aan de CFI of de cliëntrelatie
te beëindigen.
Geert Delrue
AML/CFT-expert

Geniet van uw huis zoals nooit tevoren

Bescherm de woning van uw klanten
écht helemaal met Baloise Insurance
U wilt toch ook dat uw klant zorgeloos kan genieten van het leven in een veilige
omgeving?
De Woning Select-brandverzekering met optie Safe Home Fire & Water biedt
optimale bescherming én preventie. Dit unieke pakket is het enige dat uw klanten
slimme brand- en watersensoren van Verisure, uitgebreide bijstand én tal van
bijkomende voordelen biedt.
Laat uw klanten genieten van elk mooi moment thuis met hun gezin. In alle
veiligheid.
Alvast meer weten over dit unieke verzekeringspakket? Vraag ernaar bij uw
accountmanager.

Woning Select is een brandverzekering naar Belgisch recht. Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv, Posthofbrug 16,
2600 Antwerpen, RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0096 en FSMA-nr. 24.914A
VU: Henk Janssen, Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.

Inclusief slimme sensoren
in samenwerking met Verisure

SECTORNIEUWS

Momentum | 23

Hebt u een

LEI-CODE nodig?

Vanaf 3 januari 2018 moeten alle Belgische bedrijven actief op
de financiële markten beschikken over een LEI-code.
Of die verplichting ook geldt voor u, leest u in onderstaand
interview met Gregory Machenil, Senior Legal
and Compliance Counsel bij Febelfin.
WIE MOET EEN LEI-CODE
AANVRAGEN? WAT IS ER GEWIJZIGD
TEN OPZICHTE VAN VROEGER?
Vanaf 3 januari 2018 moeten alle rechtspersonen die verrichtingen uitvoeren
in bepaalde financiële instrumenten
een LEI-code aanvragen. Vanaf dan
moeten Europese financiële instellingen
namelijk alle transacties van hun
klanten-rechtspersonen in bepaalde
financiële instrumen ten melden aan
hun toezichthouder. In die melding
moet de bank haar klant-rechtspersoon
identificeren via de LEI-code. Het is dus
van belang dat de rechtspersonen tijdig
hun LEI-code aanvragen en overmaken
aan de financiële instelling.
Een LEI is een alfanumerieke code met 20
tekens die gekoppeld is aan belangrijke
informatie waarmee elke juridische
entiteit die actief is op de financiële
markten op duidelijke en unieke wijze
kan worden geïdentificeerd. Zonder
LEI zal het vanaf 3 januari 2018 niet
meer mogelijk zijn om deze transacties
uit te voeren. Voorheen werd enkel de
financiële tussenpersoon gerapporteerd
aan de toezichthouder.

UIT WELKE REGELGEVING VLOEIT
DEZE VERPLICHTING VOORT?
Gedurende de financiële crisis in 2008
kwam aan het licht dat gegevens over
financiële transacties niet volledig waren
en dat financiële instellingen bepaalde
risico's liepen en onderling verbonden
waren.

Daarom bleek het noodzakelijk om een
globaal initiatief te nemen dat een antwoord
kon bieden op dit probleem. Het LEIprogramma is een initiatief van de Financial
Stability Board (FSB) met de steun van de
G20. De FSB kwam er in de eerste plaats
dankzij de ministers van Financiën en de
Gouverneurs van de centrale banken van
de Groep van 7 (G7) en kreeg vervolgens
de steun van de G20. Dit leidde tot een
aantal wetgevingsinitiatieven, waarvan de
Amerikaanse Dodd Frank Act en de
Europese Verordening inzake marktinfrastructuur (EMIR) tot de prominentste
voorbeelden behoren. In 2014 is de LEI dus
al geïntroduceerd voor ondernemingen die
handelen in derivaten (afgeleide producten).
De scope was toen eerder beperkt tot
grotere ondernemingen die bijvoorbeeld
hun transacties via derivaten indekken.
Vanaf 3 januari 2018 moeten conform de
MiFID II-regelgeving ook alle rechtspersonen die verrichtingen uitvoeren in
andere financiële instrumenten
zoals aandelen over de LEI beschikken.
Concreet staat in artikel 26 van de
MiFIRverordening dat banken en beleggingsondernemingen die transacties in financiële
instrumenten verrichten vanaf 3 januari 2018
uiterlijk aan het einde van de volgende
werkdag de volledige en nauwkeurige
details van deze transacties moeten melden
aan de bevoegde autoriteit. In België is
dat de FSMA. Eén van de elementen die
gerapporteerd moeten worden, is de
identiteit van de opdrachtgever.

Gregory Machenil, Senior Legal and
Compliance Counsel bij Febelfin

WAT BETEKENT DIT CONCREET
VOOR ONZE LEDEN DIE ACTIEF
ZIJN ALS BANKAGENT?
Indien een bankagent als dienstverlener
een transactie wil uitvoeren voor
zijn klant-rechtspersoon zal de agent
moeten beschikken over de LEI-code
van deze cliënt zodat de bank-principaal
de transactie correct kan melden aan
de toezichthouder. Let wel, dit is in de
veronderstelling dat de bankagent de
belegging zal laten uitvoeren via de
backoffice van zijn (bank-)principaal die
op haar beurt de transactie zal moeten
rapporteren aan de FSMA en daarvoor
dus de LEI-code nodig heeft van de klant.
Daarnaast geldt de LEI-plicht ook voor de
agent die zelf, dus voor eigen rekening,
transacties willen uitvoeren via zijn
vennootschap. Indien een bankagent via
zijn eigen vennootschap-rechtspersoon
financiële transacties wil uitvoeren voor
eigen rekening, dan zal zijn vennootschap

!
W
O
N
USE IT

QUALIFIED
TRUST SERVICE
PROVIDER
compliant with eIDAS
POWERED BY PORTIMA

Portima heeft met PortiSign on Mobile de eerste oplossing ontwikkeld voor
de elektronische handtekening van verzekeringscontracten op smartphone.
Conform de Europese eIDAS-regelgeving heeft de handtekening via PortiSign on Mobile
dezelfde waarde als de geschreven handtekening en kan dus niet worden betwist.
Stel PortiSign on Mobile vanaf vandaag voor aan uw klanten en win heel wat tijd en productiviteit!
Ontdek hoe u een makelaar 4.0 wordt op
www.brio4you.be/nl/portisign
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een LEI-code moeten hebben. De
identiteit van de opdrachtgever van de
transactie moet namelijk worden gemeld
aan de toezichthouder en dat is in dit
geval de vennootschap van de agent zelf.

hoeven echter niet over een LEI
te beschikken voor het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten.

HEEFT DIT OOK EEN IMPACT
OP DE VERZEKERINGSTUSSENPERSOON?

Rechtspersonen kunnen een LEI verkrijgen
bij een LEI-verstrekker, dit wil zeggen een
organisatie die daartoe is gemachtigd door
de Global LEI Foundation (GLEIF). Op dit
moment zijn volgende LEI-verstrekkers
in België gevestigd: GS1 Belgium &
Luxembourg (www.mylei.be) en Xerius
(www.xerius.be). Belgische rechtspersonen
kunnen er echter ook voor kiezen om bij

Verzekeringstussenpersonen moeten,
als zij een rechtspersoon zijn, zoals elke
andere rechtspersoon een LEI aanvragen
als zij voor eigen rekening transacties in
financiële instrumenten willen uitvoeren.
Klanten van verzekeringstussenpersonen

WAAR KAN MEN TERECHT OM
EEN LEI-CODE AAN TE VRAGEN?

een buitenlandse aanbieder een LEI aan te
vragen. Een overzicht van LEI-verstrekkers
is te vinden op de website van de GLEIF
(https://www.gleif.org/en/about-lei/howto-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations).

HOE LANG DUURT HET
OM EEN CODE TE BEKOMEN?
Dit kan vrij snel gaan. De LEI-agenten
dienen natuurlijk de informatie die de
rechtspersoon heeft aangeleverd via de
website verwerken en overmaken aan
de instanties die de LEI toekennen. Die
doorlooptijd kan variëren van een aantal
dagen tot een week.

Nieuwe CAO’s PC341
De wet Werkbaar en Wendbaar werk, ook wel de “Wet Peeters
genoemd, is op 15 maart 2017 in het Belgisch Staatsblad
verschenen en trad in werking op 1 oktober 2017. De maatregelen
die de vicepremier heeft genomen, hebben tot doel het werk
"werkbaar" te maken voor werknemers en "wendbaar" voor
werkgevers, en tegelijk mensen meer kans te geven om werk te
combineren met gezin, welzijn en opleiding.
Daarnaast krijgen ook ruim 420.000 bedienden in meer dan
50.000 bedrijven een koopkrachtstijging van 1,1 procent.
Vakbonden en werkgevers bereikten hierover begin juni een
akkoord.
Het hoeft geen betoog dat BZB, vertegenwoordigd als werk‑
geversorganisatie in het paritair comité voor de bemiddeling in
bank- en beleggingsdiensten (PC 341), ook hier het onderste uit
de kan heeft gehaald om uw belangen te verdedigen.
EEN OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN:

ARBEIDSTIJD
De cao arbeidstijd werd aangepast. Flexibiliteit is één van de
grootste troeven van de zelfstandige kantoorhouder. Daarom
werd overeengekomen dat de werkdag eindigt om 19 of 20 uur,
afhankelijk van de categorie waartoe de werknemer behoort.
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet wel gerespecteerd
worden binnen een bepaalde referteperiode. Deze periode wordt
door de nieuwe wet standaard op één jaar gebracht.

SECTORALE VORMINGSINSPANNINGEN
In plaats van een vast percentage van de loonmassa (1,9
procent) aan vorming te besteden, zoals in het vroegere systeem

het geval was, wordt de inspanning opgetrokken naar gemiddeld
vijf opleidingsdagen per jaar voor iedereen.
Medewerkers in een zelfstandig bankagentschap zijn vandaag
al verplicht om een minimum aan opleiding te volgen. Het was
voor BZB-Fedafin ook uitermate belangrijk dat inspanningen die
de sector al levert op het gebied van opleidingen, in mindering
zouden kunnen worden gebracht van de opleidingsdagen die
door de wet Peeters worden opgelegd.
Welke opleidingen komen hiervoor in aanmerking?
• Opleidingen die gecoördineerd en georganiseerd worden
door Sofuba in samenwerking met Febelfin Academy en BZB
Training Institute vzw
• opleidingen geaccrediteerd door de FSMA.

KOOPKRACHT
Alle brutolonen in de verschillende sectoren moeten vanaf 1
oktober structureel verhoogd worden met 1,1 %. De werkgever
kan ervoor kiezen om deze loonsverhoging om te zetten in een
gelijkwaardig voordeel.
Binnen het Paritair Comité 341 werd een uitzondering bekomen
en werd er op sectorniveau beslist om aan iedere voltijds
tewerkgestelde werknemer een jaarlijkse premie toe te kennen
van 150 euro bruto. Deze premie wordt ofwel via het loon
uitbetaald of onder de vorm van een gelijkwaardig voordeel van
200 € netto. De CAO is van toepassing voor 2017 en 2018.

 De tekst van de CAO’s evenals ons opleidingsaanbod
vindt u op www.bzb.be
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Procedures vastgelegd
voor de

behandeling van

klokkenluidermeldingen
Een nieuw reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
legt de procedures vast voor de behandeling van klokkenluidermeldingen. Dit reglement vloeit voort
uit Europese en Belgische wetgeving inzake dergelijke meldingen. Het reglement
en het contactpunt voor klokkenluidermeldingen zijn beschikbaar op de website van de FSMA.

Een nieuw reglement van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) legt de procedures vast voor de
behandeling van klokkenluidermeldingen.
Dit reglement vloeit voort uit Europese
en Belgische wetgeving inzake dergelijke
meldingen. Het reglement en het
contactpunt voor klokkenluidermeldingen
zijn beschikbaar op de website van de
FSMA.

Het koninklijk besluit van 24 september
2017 keurt het reglement van de FSMA
goed over de procedure voor het
ontvangen en in behandeling nemen door
de FSMA van meldingen van inbreuken
(‘klokkenluiden’) en treedt vandaag in
werking.
Dit reglement kadert in een ruimere
context. De wet van 31 juli 2017
introduceerde een nieuw artikel 69bis
in de wet van 2 augustus 2002 over
de verplichting voor de FSMA om
doeltreffende mechanismen te organiseren
voor meldingen van inbreuken op de
financiële wetgeving waarop de FSMA
toeziet. Dezelfde wet voorziet ook in
een bescherming voor personen die
de FSMA te goeder trouw zo’n inbreuk
melden. Daarnaast bepaalt de wet dat
de FSMA de geheimhouding van de
klokkenluider waarborgt en bij reglement
nadere procedureregels bepaalt voor het
ontvangen en in behandeling nemen van
meldingen.
Het reglement van de FSMA voorziet
in de aanduiding van personeelsleden
die zich specifiek bezighouden met de
behandeling van meldingen van inbreuken.

Het preciseert ook welke informatie de
FSMA op haar website opneemt over
het ontvangen en in behandeling nemen
van meldingen van inbreuken. Voorts
bepaalt het reglement de procedures die
van toepassing zijn op deze meldingen
(met inbegrip van de mogelijkheid om op
anonieme basis een inbreuk te melden),
het beschrijft de kanalen waarlangs de
meldingen kunnen gebeuren en het
omkadert de wijze waarop de meldingen
worden geregistreerd en opgeslagen. Zo
wordt onder meer in detail beschreven
hoe de FSMA de geheimhouding van de
identiteit van de klokkenluider waarborgt.
Het reglement bepaalt ook dat vier soorten
specifieke communicatiekanalen worden
ingesteld voor meldingen van inbreuken,
waaronder een elektronische toepassing,
het ‘Contactpunt Klokkenluiders’.
De FSMA zal de procedures voor het
ontvangen en in behandeling nemen van
meldingen van inbreuken binnen de twee
jaar aan een evaluatie onderwerpen.
Bron: FSMA (september 2017). Procedures vastgelegd
voor de behandeling van klokkenluidermeldingen.
FSMA-Newsletter

SCHRIJF IN OP DE FSMA-NEWSLETTER
Verneemt u bovenstaand nieuws graag uit eerste hand? Abonneer u op de newsletter
van de FSMA via https://www.fsma.be/nl/newsletter-subscription.
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Passende interne procedures
voor het melden van

inbreuken
op financiële wetgeving
Hebt u personeel in dienst?
Dan dient u vanaf 3 januari 2018 passende procedures te hebben voor het melden
van inbreuken op de regels die onder het toezicht van de FSMA vallen.

WIE ZAL VERPLICHT WORDEN
EEN INTERNE PROCEDURE
TE VERSTREKKEN?
• Instellingen (banken, kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, …) of personen met een vergunning of
inschrijving verleend door de FSMA (tussenpersonen in
bank- en beleggingsdiensten, verzekeringstussenpersonen,
kredietbemiddelaars,…)
• instellingen of personen met een vergunning of inschrijving
verleend door de Nationale Bank (alsook de Belgische
kredietinstellingen met een vergunning verleend door de
ECB), althans voor zover hun activiteiten ook onderworpen
zijn aan het toezicht van de FSMA.

WAT IS DE BEDOELING
VAN DIE INTERNE PROCEDURE?
De interne procedure moet het uw personeelsleden mogelijk
maken om intern een aangifte te doen zonder daarvoor
rechtstreeks (anoniem) bij de FSMA te moeten aankloppen. Hebt
u geen personeel? Dan hoeft u uiteraard geen interne procedure
te voorzien.

WAARAAN MOET DE
INTERNE PROCEDURE VOLDOEN?
Het is belangrijk om de interne melding van inbreuken te
stimuleren. Dat kan enkel als de werknemer die te goeder trouw
een inbreuk signaleert, daarvoor niet gestraft wordt. Daarom
is het essentieel dat het personeel weet tot wie men zich kan
richten bij een potentiële inbreuk en dat er een vertrouwensband
bestaat met die persoon.
Belangrijk is ook dat er gevolg gegeven wordt aan een melding
en dat die effectief onderzocht wordt. Om te bewijzen dat
dit het geval is, kan men een register bijhouden waarin men
inschrijft welke aangiftes er gedaan werden en welk gevolg
aan de aangiftes werd verleend, ook als er geen gevolg werd
aan gegeven.Maar dan kan men de reden meedelen waarom
geoordeeld werd dat de melding niet gegrond was.
Het spreekt voor zich dat de procedure in overeenstemming
moet zijn met de wetgeving inzake de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (GDPR).
Welke maatregelen kan de FSMA bij een inbreuk nemen?
Wanneer de FSMA een inbreuk vaststelt, kan ze een termijn
opleggen waarbinnen de overtreding moet verholpen worden. Is
de toestand na afloop van de termijn niet verholpen, dan kan de
toezichthouder schorsen of verbieden om nog langer bepaalde
diensten aan te bieden, desnoods met een administratieve
geldboete tot gevolg.

 Meer info: www.fsma.be.
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Frauduleuze

kredietaanbiedingen
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek opnieuw voor de
frauduleuze activiteiten van niet-vergunde kredietgevers die consumenten op zoek naar krediet benaderen.
De FSMA ontvangt regelmatig
vragen van consumenten over de
betrouwbaarheid van ‘kredietgevers’
die hen via internet benaderen met een
gunstige kredietaanbieding. Bovendien
worden consumenten vaak ongevraagd
gecontacteerd via e-mail of sociale media
met kredietaanbiedingen. In dit geval gaat
het meestal om pure spamberichten.
Personen doen zich voor als kredietgevers, maar
beschikken vaak niet over de wettelijk vereiste
vergunning of registratie. Toch bieden ze
consumenten kredieten onder gunstige
voorwaardenaan.Wanneerconsumentenhierop
wensen in te gaan, wordt hen gevraagd
bepaaldebedragenovertemaken,omallerhande
kosten verbonden aan het krediet te dekken
(bijvoorbeeld zogezegde dossierkosten of
administratieve kosten). Eens de betaling
gebeurd is, verdwijnt de ‘kredietgever’ met de
noorderzon,enishetnagenoegonmogelijkomde
gestorte bedragen te recupereren. De FSMA
raadtdanookabsoluutafomintegaanopditsoort
kredietaanbiedingen. Spamberichten moeten
onmiddellijk verwijderd worden zonder er op te
reageren.
TerillustratiegeeftdeFSMAeenvoorbeeldmeevan
een dergelijke aanbieding:
“hallo hoe gaat het ik ben Carole ik ben
een particulieren die aanbiedingen van
kredieten en leningen 10.0000 € tot
80.000.000 € u hebt zin om auto’s te
kopen te betalen of u hebt investering
nodig in uw onderneming of in uw
meerdere project ik ben heel simpel en
begrijpelijk om u te helpen ik ben ook in
samenwerking met verschillende banken
van de hele wereld die die zal belasten
worden van u de storting van krediet
op uw bankrekening te doen in om het
even welk land of u bent geïnteresseerd

contacteer mij om krediet te verkrijgen.”
De FSMA geeft u volgende algemene
aanbevelingen mee om deze frauduleuze
kredietaanbiedingen te herkennen:
• Herken spamberichten. Spelfouten,
onduidelijke logo’s en vage
e-mailadressen die niets te maken
hebben met de kredietgever zijn hierbij
belangrijke aanwijzingen.
• Controleer de gebruikte
e-mailadressen. Vaak gebruiken
deze aanbieders e-mailadressen
die eindigen op @hotmail.com,
@gmail.com en @outlook.com.
Vergunde kredietgevers gebruiken in
principe een professioneel e-mailadres.
• Wees wantrouwig als er bijzonder
gunstige kredieten worden
aangeboden (een lening die, gezien de
financiële situatie van de consument,
zeer groot is, tegen een uiterst lage
rentevoet of met een buitengewoon
lange terugbetalingstermijn, enz.),
vooral wanneer dergelijke kredieten
doorgaans niet zouden kunnen worden
verkregen bij kredietgevers met een
vergunning.
• Wees zeker achterdochtig als de
kredietgever vraagt om eerst een
geldsom te betalen voor het dekken
van bepaalde kosten vooraleer hij
het krediet verleent. Er worden
verschillende redenen opgegeven
waarom dit bedrag eerst gestort moet
worden: het gaat om een verzekeringspremie die de kredietgever moet
indekken tegen het niet terugbetalen
van de lening, om dossierkosten,
legalisatiekosten, administratieve
kosten, enz. Dit zijn louter fictieve
kosten. Zodra het bedrag is gestort
verdwijnt de ‘kredietgever’ en slaagt

•

•

•

•

het slachtoffer er niet meer in zijn geld
te recupereren.
Controleer steeds de identiteit van
de kredietgever. Als deze persoon
of onderneming niet duidelijk
geïdentificeerd kan worden, mag u ze
in geen geval vertrouwen.
Ga na of de kredietgever over de
nodige vergunning beschikt. Via de
zoekfunctie op de website van de
FSMA kan u gemakkelijk achterhalen
of deze persoon over de nodige
vergunning of registratie beschikt.
Personen zonder vergunning of
registratie mogen u geen kredieten
aanbieden.
Denk erom de persoon ook
op te zoeken met de gangbare
zoekmachines. Misschien vindt u zo
getuigenissen van personen die al door
haar benaderd werden. Blijf wel alert
want soms gaat het om valse positieve
getuigenissen die mogelijk door deze
kredietgevers zelf zijn geschreven om
het vertrouwen van de consumenten
te winnen.
Wees tenslotte steeds op uw hoede
als u ongevraagd via e-mail wordt
gecontacteerd, m.a.w. als u daar niet
vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak
de eerste stap van een frauduleuze
praktijk.

Meer dan ooit is waakzaamheid geboden.
Aarzel niet om bij de minste twijfel de
FSMA rechtstreeks te contacteren via
het elektronische contactformulier voor
consumenten.

EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN

KMO-PORTEFEUILLE

Opleiding
DE NIEUWE PRIVACYVERORDENING (GDPR)

22 JANUARI | 14U00 - 17U00
Op 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in
werking die ook voor u fundamentele wijzigingen met zich
meebrengen. BZB organiseert in samenwerking met het BZB
Training Institute een opleiding waarbij niet alleen de nieuwe
verplichtingen aan bod zullen komen, maar ook praktisch
bekeken wordt welke stappen u kan nemen om zich voor te
bereiden.

2,5 punten
VERZEKERING
2,5 punten
BANK

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

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

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•

Privacy by design
De plicht om een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen
Het zogenaamde 'right to be forgotten'
De plicht om gegevenslekken te melden binnen 72 uur
Hoe risicoanalyse maken
Welke privacy-bepalingen opnemen in overeenkomst met
IT-leveranciers
• De nieuwe sancties

SPREKER

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 2:
...................................................................................................
...................................................................................................
BZB-lidnummer : ....................................................................
Kantooradres:

Edwin Jacobs, advocaat aan de balie van Brussel en praktijklector
aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (K.U.
Leuven)

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

LOCATIE

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

Novotel Brussels Centre Tour Noire
Rue de la Vierge Noire 32
1000 Brussel

E-mail:

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

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

Opgelet: Er kunnen maximum 50 personen deelnemen aan
deze opleiding. Schrijf dus snel in!

€ 150 (EXCL. BTW)
(40 % TE RECUPEREREN VIA
KMO-PORTEFEUILLE DIENSTVERLENER:
BZB TRAINING INSTITUTE, DVO.222353)

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

EY

De

taks op

effectenrekeningen:
een tussentijdse

stand van zaken

Eind juli kondigde de regering een hervorming van de fiscaliteit op spaargeld aan als onderdeel
van haar Zomerakkoord. Hierbij werd o.m. voorzien in een invoering van een
‘‘taks op effectenrekeningen’’, in eerste instantie ‘‘abonnementstaks’’ genoemd.

Wouter Coppens, Vennoot EY Private Client Services

Over deze nieuwe taks is er de afgelopen maanden reeds veel
inkt gevloeid. Op het moment van het schrijven van deze
bijdrage ligt een ontwerp van wetsontwerp (voor een tweede
maal) ter advies bij de Raad van State. Hoewel het dus nog
wachten is op de officiële teksten, is het reeds zinvol om in
te gaan op de voornaamste kenmerken van deze taks en een
tussentijdse stand van zaken weer te geven.

WAAROVER GAAT HET?
Een taks van 0,15% wordt ingevoerd op effectenrekeningen
van natuurlijke personen die, wat de rijksinwoners betreft,
zowel in België als in buitenland worden gehouden, en, wat de
niet-inwoners betreft, in België worden gehouden, én waarvan
de totale gemiddelde waarde op jaarbasis € 500.000 of meer
bedraagt. De taks zal worden ingeschreven in het Wetboek
Diverse Rechten en Taksen.

GRENSBEDRAG VAN € 500.000?
Zodra de belastbare financiële instrumenten op één of meer
effectenrekeningen (in totaliteit) gelijk zijn aan € 500.000
of meer bedragen dan € 500.000, is de taks verschuldigd.
Hierbij is het van belang te benadrukken dat bij het bereiken of
overschrijden van de grens € 500.000, de taks is verschuldigd
over de gehele waarde. Er geldt dus geen vrijstelling voor de
eerste schijf van € 500.000. Het principe hierbij is dat wordt
gekeken naar het aandeel van de titularissen in de belastbare
financiële instrumenten op de effectenrekening(en) om te
bepalen of het grensbedrag werd bereikt of overschreden.
Ter illustratie, een echtpaar met gezamenlijke effectenrekeningen wordt getroffen zodra er belastbare financiële
instrumenten voor een bedrag van € 1.000.000 of meer op deze
effectenrekeningen staan.

EY

Wanneer de titularissen van een effectenrekening zowel een
vruchtgebruiker als een blote eigenaar zijn, zal worden gekeken
naar het aandeel van iedere titularis in de belastbare financiële
instrumenten op deze effectenrekening. De waardering van
het vruchtgebruik zal hierbij plaatsvinden op basis van de
omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in het
Burgerlijk Wetboek.
Om na te gaan of het grensbedrag wordt bereikt of overschreden
zal worden gewerkt met referentietijdstippen waarop telkens een
staat wordt gemaakt van de waarde van de belastbare financiële
instrumenten, waarna deze staten worden opgeteld en gedeeld
door het aantal referentietijdstippen. De referentietijdstippen
zullen 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september zijn.
Daarnaast is de referentieperiode een periode van 12 maanden
die aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het daaropvolgende jaar. De eerste referentieperiode, die
uitzonderlijk 9 maanden telt, vangt aan op 1 januari 2018 en
eindigt op 30 september 2018.

BELASTBARE FINANCIËLE
INSTRUMENTEN?
De taks viseert de volgende financiële instrumenten op een
effectenrekening:
• Al dan niet beursgenoteerde aandelen alsmede certificaten
betreffende dergelijke instrumenten;
• Al dan niet beursgenoteerde obligaties alsmede certificaten
betreffende dergelijke instrumenten;
• Al dan niet beursgenoteerde rechten van deelneming in
gemeenschappelijke beleggingsfondsen of aandelen in
beleggingsvennootschappen, die niet zijn gekocht of waarop
niet werd ingeschreven in het kader van een levensverzekering
of een regeling voor pensioensparen;
• Kasbons;
• Warrants, waarbij wordt voorzien in uitzondering voor
warrants in het kader van een beroepswerkzaamheid.
Voor wat betreft aandelen is het dus niet van belang om
een onderscheid te maken op basis van het al dan niet
beursgenoteerd zijn, maar wel op basis van het al dan niet op
een effectenrekening genoteerd te zijn. Aandelen op naam,
ingeschreven in het aandelenregister van een vennootschap (en
dus niet op een effectenrekening), worden bijgevolg niet mee in
rekening genomen voor de taks.
Voor wat betreft de waardering van de niet-beursgenoteerde
financiële instrumenten op een effectenrekening (hetgeen geen
sinecure is), zullen bepaalde richtlijnen worden voorzien.

INHOUDING VAN DE TAKS?
Het uitgangspunt is dat de Belgische financiële instellingen
instaan voor de bevrijdende inhouding van de taks. Indien
de titularis meerdere effectenrekeningen heeft bij meerdere
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financiële instellingen, die op zichzelf de grens van € 500.000
niet bereiken of overschrijden, maar wel in hun totaliteit, dan kan
de titularis aan de Belgische financiële instellingen verzoeken om
de taks in te houden.
In andere situaties (bijvoorbeeld de taks werd niet ingehouden
of effectenrekeningen in het buitenland), is de titularis er zelf toe
gehouden om aangifte en betaling te doen van de verschuldigde
taks. We merken hierbij op dat een buitenlandse tussenpersoon
ook zou kunnen tussenkomen voor de inhouding, aangifte en
betaling van de taks.

INWERKINGTREDING?
Het is te verwachten dat het parlement de taks zal goedkeuren
tegen jaareinde 2017, waarbij deze taks per 1 januari 2018 in
werking zal treden. Mogelijks met bepaalde aanpassingen naar
aanleiding van het tweede advies van de Raad van State…
Wouter Coppens
Vennoot EY Private
Client Services
wouter.coppens@be.ey.com

Bert Strijckers
Senior Consultant EY
Private Client Services
bert.strijckers@be.ey.com

Bert Strijckers, Senior Consultant EY Private Client Services

BELGIAN INSURANCE CONFERENCE

The right

time

to Understand, to Move,
to Invest & to Innovate

Op de vijfde editie van de Belgian Insurance Conference (BIC) werden we onthaald
op een ruim scala aan onderwerpen ons gebracht door boeiende sprekers.
Wat verwacht de consument van zijn bemiddelaar, hoe is het gesteld met onze risicoperceptie
en angst voor verandering, databeheer, insurtech en artificiële intelligentie, etc.
Al deze thema’s kwamen aan bod. BZB was erbij als partner en doet een relaas van de plenaire sessie.

DE VERWACHTINGEN
VAN DE CONSUMENT
Alles draait tegenwoordig rond
omnichannel. De klant komt via
diverse kanalen met merken in contact.
Hij bezoekt websites, bekijkt het
productaanbod via mobiele applicaties
en bezoekt ook nog de klassieke winkel
of kantoren. Maar wat we volgens Hans
Smellinckx, specialist in omnichannel-markstrategieën en businesstransformaties, hierbij soms vergeten, is dat het
bij omnichannel nog altijd over mensen
gaat. Mensen die het belangrijk vinden
dat ze gewaardeerd worden als klant en
dat er aan hen gedacht wordt. Zeker in
de bemiddelingssector is het volgens
hem belangrijk om ieder mogelijk touch
point aan te grijpen, aangezien er al niet
zoveel (positieve) contacten zijn met
de klant. Hij illustreerde dit met een
mooi voorbeeld: onlangs ging hij met
zijn echtgenote naar de bioscoop en zag
daar een reclameboodschap voor de
moviedays van zijn bank. Hij was klant bij
diezelfde bank, maar het was het eerste
dat hij ervan hoorde. “Een gemiste kans.
Zeker als je bedenkt dat men deze keer
eens met positief nieuws uit de hoek kon
komen, dat het eens niet ging over het
verkopen van een brandverzekering die
ik toch al heb.” We onthouden hieruit
dat de klant het op prijs stelt om relevant
benaderd te worden.
België is een klein land en met de
digitalisering zal er zeker concurrentie

komen vanuit het buitenland. Zien we dat
als een bedreiging waar we kunnen van
weglopen of kunnen we dit aanwenden
als een opportuniteit en veranderen?
Volgens Smellinckx is het nu het moment
om kritisch te kijken en te onderzoeken
welke tools ons hierbij kunnen helpen.
E-commerce is daar één van. Slechts
30% van de belgische KMO’s heeft een
E-commerce platform en dat vindt hij
zonde aangezien het een kans is om in
contact te treden met je doelgroep zonder
dat dit veel investeringen vraagt.
Smellinckx gaf ook enkele tips om aan
de verwachtingen van de consument te
voldoen:
1. Communiceer open en transparant
Neem bestaande concepten onder
de loep. Als we bijvoorbeeld spreken
over “open”, kunnen we ons afvragen
hoe open onze kantoren zijn. Wordt
onze aandacht getrokken om binnen te
stappen in een verzekeringskantoor?
Nee, want meestal hangen er enkel
grote affiches voor de ramen die alles
verhullen en niet uitnodigend werken.
Bij de winkelier ben je veel vlugger
geneigd om binnen te stappen, want
daar zie je wat er gebeurt. Maak dus dat
je een kantoor hebt met een gelaat.
2. Blijf je concurrenten voor
Blijf je informeren! Goede informatie
over je doelgroep is daarbij een gouden
regel. Kijk wat je doelgroep gebruikt en
speel in op deze data, ook preventief.

Hans Smellinckx

Contacteer je klanten bijvoorbeeld
met een promotie vooraleer hun
product kapot is op basis van de
aankoopgegevens en de gemiddelde
levensduur van dat product. Zo wacht
je niet tot de klant zelf op zoek gaat
naar een nieuw product en daarbij ook
gaat aankloppen bij de concurrentie.
3. Blijf niet achter
Inventariseer welke strategieën er zijn
in je bedrijf en kijk waar je naartoe
wil. Bekijk ook welke mensen of
personeelsleden gemotiveerd zijn om
hieraan mee te werken. Maak een goed
businessplan en zoek gelijkgezinde
collega’s die willen meestappen in je
verhaal. Zoek mensen die je boodschap
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willen uitdragen. Dat kunnen ook
klanten zijn. Focus je niet enkel op
bestaande processen die moeten
aangepast worden, maar kijk naar de
toekomst en welke processen daarbij
nuttig kunnen zijn. Vergeet ook niet
te evalueren op regelmatige basis.
Het is geen eenvoudig verhaal, want
digitalisering vraagt tijd.
4. Deel je succes
Als je begint aan dit transformatieproces, vergeet dan niet je successen
te delen. Mensen maken graag deel uit
van een succesverhaal.
Het gaat volgens Smellinckx niet over
technologie en platformen, maar over
mensen. “Hoe treed je op een relevante
manier in contact met je doelgroep op
elk moment dat hij dat nodig heeft? Doe
aan doelgroepsegmentatie, maar vooral:
begin vandaag nog met dit transformatieproces!”

DE PERCEPTIE
VAN RISICO’S
Hoe komt het dat de ene persoon meer
risico durft te nemen dan de andere en
de ene performanter is dan de andere?
Veel hangt volgens Cédric Dumont af
van je gedachten. “Je hoort wel eens dat
het tussen je oren zit. Op een gedachte
volgt immers een actie en als die actie
een gewoonte wordt, kan die ons leven
gaan bepalen, zeker als we het over angst
hebben. Hoe positiever onze gedachten,
hoe beter onze resultaten.”
Cédric Dumont weet waarover hij spreekt.
Hij is prestatiepsycholoog en tevens
atleet met meer dan 11.000 sprongen
op zijn actief gaande van skydiven en
basejumpen tot vliegen met wingsuit.
In de media wordt hij wel eens “de man
die kan vliegen” genoemd. Vanuit zijn
ervaring begeleidt hij ondernemers.
Daarin staat bewustwording centraal.
Hij noemt het self-leadership, een
samentrekking van self-awareness en
active leadership. “Als je je bewust
bent van je sterke punten, zal je betere
beslissingen kunnen nemen en betere
resultaten behalen.”
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Die bewustwording situeert zich volgens
Dumont op drie vlakken:
1. De eerste sleutel tot succes is
je mindset. “Je mag nog zoveel
capaciteiten hebben, nog zo een goed
businessplan of strategie hebben,
als je mindset niet goed zit, zal je je
capaciteiten niet optimaal kunnen
benutten.”
2. Een tweede belangrijke factor is
je energieniveau, zowel fysiek als
emotioneel (hoe hou ik negatieve
gedachten af) als mentaal (hoe zit het
met mijn concentratie) als spiritueel
(waarom doe ik wat ik doe). “Als je
je aligneert met je waarden en je
objectieven, zal je energieniveau goed
zitten en zal je veel performanter
kunnen optreden.”
3. Een derde key is flow. Hieronder
verstaat hij de beste versie van jezelf,
een staat van optimale concentratie en
performantie.
Hij gaf ook enkele praktische tips om het
beste uit jezelf te halen:
1. ”We grow fearless by walking
into our fears”
Je zou kunnen denken dat iemand als
Cédric Dumont geen angst kent en
dus makkelijk spreken heeft. Niets is
volgens hemzelf minder waar. Bij iedere
sprong wordt hij naar eigen zeggen
terug geconfronteerd met angst. Een
truc om geen angst meer te voelen,
heeft hij nog niet gevonden. Waar
het volgens hem op aankomt, is te
proberen om een grip te krijgen op die
angst in plaats van je leven erdoor te
laten beheersen. Oefening baart kunst
is hier volgens hem de oplossing. “Hoe
meer je je angst in de ogen durft te
kijken, hoe beter je ze leert beheersen.”
Dat proces begint volgens Dumont met
het accepteren van het feit dat men
angst heeft. “Angst is een normale
menselijke emotie die ons vroeger
behoedde voor gevaar en die ons hielp
te overleven.” Waar angst vroeger een
overlevingstool was, is het nu volgens
hem eerder angst voor verandering die

Cedric Dumont

ons leven beheerst. “Gebruik die angst
door je goed voor te bereiden, een goed
businessplan te maken, etc. Het zal je
een betere zelfkennis opleveren en je
zelfbewustzijn verruimen.”
2. Busy or productive?
Velen denken dat Dumont kickt op
adrenaline, maar ook dat is volgens
hem niet waar. Adrenaline staat
voor hem gelijk aan negatieve angst.
Wel brengt een sprong hem naar
eigen zeggen in een staat van flow,
die hij beschrijft als “een staat van
superconcentratie en focus op het
doel.” Dat is volgens hem de sleutel
tot performantie. “Stel je prioriteiten,
focus erop en creëer een omgeving
waarin je de flow ervaart.” Daarbij is
het volgens Dumont ook belangrijk
om enkel te focussen op zaken die je
kan veranderen: jezelf en je mindset.
“Een wereld in verandering kan je niet
tegenhouden.”
3. “Life is short, do big things.”
“De tijd gaat snel, gebruik hem wel”,
is een gekend spreekwoord. Volgens
Dumont komt het erop aan om je
beschikbare tijd goed te gebruiken door
te focussen op je motivatie.
“Doen we iets omdat we erkenning
zoeken, of doen we iets omdat het
onze passie is of wat is onze eigenlijke
drijfveer? Dit in het achterhoofd
houden, brengt terug focus op ons
doel”, aldus Dumont.
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4. Samen bereik je veel meer
Alleen bereik je meestal niet veel. Als je
samenwerkt, kan je veel meer bereiken.
Daarbij hou je volgens Dumont best
rekening met het volgende: “Kijk of je
dezelfde visie deelt en communiceer op
een duidelijke, efficiënte en transparante
manier. En heb vooral vertrouwen in
jezelf, maar ook in de ander. Maak
goede afspraken zodat het duidelijk is
wie wat doet.”
5. Wat brengt het op?
Bij het nemen van een risico is het
volgens Dumont ook belangrijk om
steeds een afweging te maken: “Wat
kost het risico in verhouding tot wat
het je opbrengt? Ga er enkel voor als de
reward het haalt van het risico.”
Hij sluit af met een doordenkertje:
“Misschien is het grootste risico wel, geen
risico te durven nemen.”

ROBOTICA EN ARTIFICIELE
INTELLIGENTIE
Velen herinneren zich wellicht nog de kop
van de krant van 17 mei 1997 : “Kasparov
buigt voor de menselijke computer.” Die dag
haalde de supercomputer Deep Blue het
tijdens een schaaktweekamp van wereldkampioen Garri Kasparov. Een historisch
moment, want de mens werd voor het
eerst verslagen door een computer.
Dit jaar volgde een tweede mijlpaal in de
geschiedenis van artificiële intelligentie
toen het computerprogramma AlphaGo
zero erin slaagde om het aartsmoeilijke
Aziatische bordspel GO in een mum
van tijd onder de knie te krijgen. Dit is
baanbrekend, niet alleen omdat het spel
GO door sommigen “het moeilijkste
spel ter wereld” wordt genoemd, maar
ook omdat het programma het spel in
tegenstelling tot Deep Blue zelf heeft aangeleerd, zonder menselijke input. Het kreeg
enkel de basisregels mee. Door veertig
dagen tegen zichzelf te spelen, heeft het
zich de kennis eigen gemaakt waar de
mens 3000 jaren over heeft gedaan.
Computers als Alpha Go Zero maken
duidelijk dat robots strategieën kunnen

ontwikkelen die het menselijk verstand
te boven gaan en dat er nood is aan een
kader waarbinnen ze dit kunnen doen
zonder de mens te schaden. Zeventig
jaar geleden beschreef de sciencefictionauteur Isaac Asimov In zijn boek Ik,
Robot de drie wetten van de robotica
die hij bedacht heeft om te voorkomen
dat ver ontwikkelde robots zich tegen de
mensheid keren:
1. Een robot mag een mens geen letsel
toebrengen of door niet te handelen
toestaan dat een mens letsel oploopt.
2. Een robot moet de bevelen uitvoeren
die hem door mensen gegeven worden,
behalve als die opdrachten in strijd zijn
met de Eerste Wet.
3. Een robot moet zijn eigen bestaan
beschermen, voor zover die
bescherming niet in strijd is met de
Eerste of Tweede Wet.
Maar ook robots hebben hun limieten.
Ze kunnen enkel logisch denken. Een
mens beschikt daarentegen over het
vermogen om regels te interpreteren.
Een robot kan dat niet. Dit betekent
dat artificiële intelligentie ook risico’s
inhoudt. Philippe Laurent, advocaat en
specialist in intellectuele eigendom,
schetst ons met welke problemen we
in de toekomst op juridisch vlak onder
andere zullen te maken krijgen.
1. Wie is aansprakelijk?
De eigenaar, de gebruiker, de fabrikant?
Dit is een vraag vraag die niet zo
gemakkelijk te beantwoorden valt, want
een robot heeft meerdere eigenaars.
Elk onderdeel behoort namelijk toe
aan een andere partij. Denken we maar
aan de hardware, de software, de data,
etc. Er is ook sprake van verschillende
soorten eigendom zoals het materiële
eigendomsrecht, het intellectuele
eigendomsrecht, het auteursrecht, de
brevetten, het bedrijfsgeheim, etc.
Dezelfde complexiteit stelt zich bij
het bepalen van de fout. Waar is het
misgegaan? Worden we geconfronteerd
met fouten in de productie, in de
programmatie, is de kwaliteit van de

Advocaat Philippe Laurent

data niet goed, etc. Bovendien zijn
onze rechtssystemen niet voorzien
op deze complexe materies. Welke
wetsbepalingen zullen we inroepen:
artikel 1382 BW, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid zonder fout?
Een moeilijke kwestie.
2. Wat met privacy?
Ook stelt zich het probleem van de
GDPR. De nieuwe privacywetgeving
stelt dat het gebruik van gegevens
goed doordacht moet zijn en beperkt
tot een vooropgesteld doel. Een robot
heeft ogen die een camera bevatten
en oren die voortdurend registreren.
Allemaal gegevens die doorgegeven
worden via het internet. Hoe kan
dit verzoend worden met de nieuwe
privacywetgeving?
Kortom, er zijn veel vragen waarop
vandaag nog geen antwoord bestaat.
Philippe Laurent toont met zijn betoog
dat er nood is aan nieuwe wetgeving
en volgens hem misschien ook wel aan
een verplichte verzekering. “Als jullie
verzekeringsbemiddelaars over risico’s en
aansprakelijkheid spreken, denken jullie
dan niet direct aan een verzekeringsoplossing?” De tijd zal het uitwijzen. Eén
ding is volgens Laurent echter wel zeker:
“In de digitalisering zal human control
nodig blijven, de mens zal altijd moeten
waken over de robot.”

PC341
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Opleiding
WOONFISCALITEIT

6 FEBRUARI | 14U00 - 17U00
De wetgeving rond de fiscaliteit van onroerende goederen, en
meer bepaald rond (hypothecaire) leningen er is de laatste jaren
niet eenvoudiger op geworden. Dit seminarie over woonfiscaliteit
maakt u wegwijs in dit aspect van de fiscaliteit doorheen de jaren
en de verscheidene regio’s.
Komen onder meer aan bod:
• Definitie van eigen woning voor fiscale doeleinden;
• De regionale belastingsverminderingen voor leningen,
waaronder de woonbonus in Vlaanderen, de cheque habitat
in Wallonië en de nieuwe vrijstelling voor registratierechten in
Brussel;
• De mogelijke federale belastingverminderingen voor leningen;
• Andere aandachtspunten bij het aangeven van onroerende
goederen en hun leningen.

SPREKER
Audrey De Bevere, Manager Private Client Services EY

punten
HYPOTHECAI
R
KREDIET
in aanvraag

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

Naam en voornaam deelnemer 1:
...................................................................................................
Hoedanigheid: zaakvoerder/bediende
Naam en voornaam deelnemer 2:
...................................................................................................
Hoedanigheid: zaakvoerder/bediende
BZB-lidnummer : ....................................................................
Kantooradres:

LOCATIE

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

Ey Diegem (Zaal Barcelona)
De Kleetlaan 2
1831 Diegem

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

BEDIENDEN: GRATIS VOOR MEDEWERKERS PC 341
ZAAKVOERDERS: € 100 (EXCL. 21 % BTW)
GRATIS INDIEN ER AL EEN BEDIENDE
(MEDEWERKER PC 341) VAN HET KANTOOR IS
INGESCHREVEN

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

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Wordt uw vennootschapswinst

belast aan 20,4%

vanaf 2018?

De federale regering heeft een akkoord bereikt om de vennootschapsbelasting
te hervormen. Vanaf 2018 zal de vennootschapsbelasting dalen naar
29,58% of zelfs 20,4% voor kmo-vennootschappen. Vanaf 2020 zal het belastingtarief
van 29,58% verder dalen naar 25%. Het belastingtarief van 20,4%
is een mooie vermindering maar is uw vennootschapswinst
wel aan dat laag tarief belastbaar of zal die eerder belastbaar zijn aan 29,58%?
Hierna een woordje uitleg.
WAT ZIJN DE BELASTINGTARIEVEN ANNO 2017?
Vennootschappen zijn in de regel belastbaar aan het nominaal
belastingtarief van 33,99%. Bepaalde vennootschappen kunnen
genieten van het verlaagd opklimmend tarief van 24,98% tot
35,54% indien de belastbare winst maximaal 322.500 euro is.
Volgende vennootschappen kunnen nooit genieten van dit
verlaagd opklimmend belastingtarief, o.m.:
• Vennootschappen die geen minimale bezoldiging uitkeren
aan minstens één bedrijfsleider (minimaal 36.000 euro aan
een natuurlijke persoon bedrijfsleider tenzij de winst lager is,
dan moet minimaal een bezoldiging worden uitgekeerd die
gelijk is aan de belastbare winst);
• Dochtervennootschappen;
• Financiële vennootschappen;
• Vennootschappen die een te hoog dividend uitkeren (meer dan
13% van het gestort kapitaal bij het begin van het boekjaar).

WELKE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN VANAF 2018
BELASTBAAR AAN 20,4%?
Kmo vennootschappen zijn vanaf 2018 in principe belastbaar aan
20,4%. Volgende vennootschappen zullen echter uitgesloten
zijn:
• Grote vennootschappen;
• Vennootschappen die geen minimale bezoldiging uitkeren
aan minstens één bedrijfsleider (minimaal 45.000 euro aan
een natuurlijke persoon bedrijfsleider tenzij de winst lager is,
dan moet minimaal een bezoldiging worden uitgekeerd die
gelijk is aan de belastbare winst);
• Dochtervennootschappen;
• Financiële vennootschappen.
Vennootschappen die een te hoog dividend uitkeren wordt niet
uitgesloten van het 20,4%-tarief.

Opgelet, enkel de eerste schijf van 100.000 euro winst zal
belastbaar zijn aan 20,4%. De winst boven 100.000 euro zal
worden belast aan 29,58% (of 25% vanaf 2020).

WELKE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN VANAF 2018
BELASTBAAR AAN 29% (OF 25% VANAF 2020)?
Alle andere vennootschappen zullen belast worden aan 29,58%
(of 25% vanaf 2020).

WELK BELASTINGTARIEF VOOR UW
VENNOOTSCHAP?
Zelfs indien uw vennootschap een kmo-vennootschap is, dan
zal die niet altijd belastbaar worden aan 20,4%. Hierna volgen 3
voorbeeldsituaties waar de vennootschapswinst toch belast zal
worden aan 29,58%:
1. Uw exploitatievennootschap is een dochtervennootschap van
een familiale holdingvennootschap.
2. Uw vennootschap voldoet op individuele basis aan de
definitie van een kmo-vennootschap, maar maakt deel uit van
een groep van vennootschappen (controle- of consortiumstructuur) die op geconsolideerde basis niet voldoet aan de
definitie van een kmo-vennootschap.
3. Uw vennootschap keert geen minimale bezoldiging uit aan
minstens één bedrijfsleider. De winst is dan belastbaar
aan 29,58% (of 25% vanaf 2020) en daarbovenop zal de
vennootschap een bijkomende aftrekbare heffing moeten
betalen van 5% op het loon dat onvoldoende is uitgekeerd
(of 10% vanaf 2020)! Indien de vennootschapswinst voor
het jaar 2018 bijvoorbeeld 100.000 euro is en er 0 euro loon
wordt toegekend, dan zal de winst van 100.000 euro belast
worden aan 29,58% en zal de vennootschap daarbovenop

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS

een aftrekbare heffing moeten betalen van 2.250 euro (d.i. 5%
x 45.000 euro). De beoordeling of er al dan niet voldoende
loon is toegekend aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijke
persoon) moet per vennootschap worden toegepast.
Er zal gelukkig een uitzondering zijn voor verbonden
vennootschappen die één en dezelfde bedrijfsleider
(natuurlijke persoon) hebben. Daar zal de bijkomende heffing
van 5% maximaal op maximaal 75.000 euro worden berekend
in plaats van op 45.000 euro per vennootschap.

WAT NU?
De hervorming van de vennootschapsbelasting is een
positieve maatregel voor uw vennootschap. Toch zijn er heel
wat aandachtspunten om optimaal te kunnen genieten van
de hervormingsmaatregelen. Is uw vennootschap wel een
kmo-vennootschap? Moet uw vennootschap vanaf 2018 een
andere bezoldigingspolitiek toepassen? Kan uw familiale

Bent u op zoek naar het examen
dat de certificatie oplevert in
bank-, verzekerings- of
kredietbemiddeling? Of nood
aan bijscholingspunten?
Uw kennis, onze prioriteit.

Febelfin Academy

Uw partner voor certificatie,
examens & bijscholing

Learning, key for evolution

Ontdek ons aanbod op

FEBELFIN ACADEMY VZW/ASBL
Aarlenstraat/Rue d’Arlon 80, 1040 Brussels
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holdingvennootschap
genieten van het
20%-tarief? Die en
nog vele andere vragen
worden vandaag door
veel ondernemers
gesteld. Een advies op
maat is de boodschap.
Aarzel dus niet om
contact op te nemen
met uw dichtstbijzijnd
SBB-kantoor.
Gregory Henin
Fiscaal adviseur,
SBB Accountants &
Adviseurs

OPLEIDING

Volg een

opleiding

bij een van onze partners

FEBELFIN ACADEMY
DE STRIJD TEGEN WITWASSEN (AML) EN TERRORISMEFINANCIERING (CFT)
E-learning
2 punten bank & 2 punten verzekeringen
HYPOTHECAIRE- EN CONSUMENTENKREDIETBEMIDDELING VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
E-learning
3 punten hypothecair krediet & 3 punten consumentenkrediet
ADVIESGESPREKKEN IN CONSUMENTENKREDIETEN EN HYPOTHECAIRE KREDIETEN
Brussel (19 maart)
3 punten hypothecair krediet & 3 punten consumentenkrediet

Minimum
15 % korting
voor BZB-lede
n

▶ Meer info: www.febelfin-academy.be

VAN BELLEGHEM OPLEIDINGEN
UPDATE FISCALITEIT
Leuven (18 apr & 22 mei), Gits (17 apr, 2 & 3 mei), Lummen (24 & 25 apr), Sint-Niklaas (26 apr),
Gent (19 apr, 7 & 17 mei), Antwerpen (23 apr, 8, 14 & 16 mei)
1,5 punten bank, 2,5 punten verzekeringen & 1 punt hypothecair krediet
GRONDIGE FISCALE OPLEIDING HYPOTHECAIRE WOONKREDIETEN – LEVENSVERZEKERING – PENSIOENSPAREN
Gent (31 mei), Antwerpen (05 juni), Lummen (07 juni), Gits (11 juni)
2 punten bank, 6 punten verzekeringen, 6 punt hypothecair krediet & 2 punten consumentenkrediet
ERF- EN SUCCESSIERECHT (EN LEVENSVERZEKERINGEN) VAN A TOT Z
Gent (14 maart), Antwerpen (19 maart)
7 punten bank, 7 punten verzekeringen & 1 punt hypothecair krediet

15 % korting
voor BZB-lede
n

▶ Meer info: www.fiscaalinformatief.be/vbo

PRACTICALI
HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT
Tielt (23 jan), Affligem (25 jan), Herentals (30 jan), Oostkamp (6 feb), Kortrijk (19 feb), Sint-Niklaas (20 feb), Leuven (27 feb)
3 punten bank
OPFRISSING VENNOOTSCHAPSBELASTING IN 4 AVONDEN
Tielt (25 jan & 1, 7 + 22 feb), Sint-Niklaas (29 jan & 5, 19 + 26 feb), Herentals (7, 21 + 28 feb & 7 maart)
OPFRISSING PERSONENBELASTING IN 4 AVONDEN
Kortrijk (2, 9, 16 + 23 mei), Sint-Niklaas (17, 24 + 31 mei & 7 juni), Herentals (6, 13, 20 + 17 juni)
▶ Meer info: www.practicali.be

€ 25 korting
per halve dag

BZB-NIEUWS
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BZB verwelkomt Fintro-agenten

AIAF, de Beroepsvereniging van de Fintro-agenten, sluit collectief aan bij BZB.
Welkom, en bedankt voor het vertrouwen!

“Bij ons voelt
iedereen zich
thuis in financiën
en verzekeringen.”
Ontdek uw
voordeel als lid op

attentia.be/bzb

Hoe dragen we samen bij tot het geluk van uw mensen, en dus het succes van uw zaak?
Kunnen de werkschema’s flexibeler en de loonpakketten persoonlijker? Hoe houdt u werken boeiend
en vermindert u stress? Welke opleidingen helpen u een gewaardeerd HR-beleid uitbouwen?
Onze dienstverlening als sociaal secretariaat is nooit losgekoppeld van welzijn, preventie en bescherming.
Ontdek op attentia.be/bzb hoeveel meer we voor uw onderneming doen en welke
extra voordelen u als lid van bzb geniet.

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

V.U.: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151, 1210 Brussel - Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA - 12.2017

EEN GEWAARBORGD INKOMEN
DAT DE GESCHIKTE OPLOSSING BIEDT
VOOR ELKE SITUATIE?

Grote knowhow in acceptatie- en schadebehandeling, efficiënte
offerte- en opmaaktool, 3 rentesystemen, aangepaste oplossingen voor
vennootschappen, extra korting voor financiële beroepen, … Dat en nog
veel meer is het Gewaarborgd Inkomen van Vivium.
Ontdek de unieke veelzijdigheid van het VIVIUM Gewaarborgd Inkomen
op V-Connect. Of vraag ernaar bij uw account manager Life.

EERSTE HULP
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Overdracht, fusie, nieuwe vennoot?
EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT
EEN OVERNEMER VOOR:

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT
EEN VENNOOT VOOR:

• bank- en verzekeringsagentschap in
Zuid-Limburg
• verzekeringsportefeuille in regio
Sint-Niklaas | Sint-Gillis-Waas
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Groot-Dilbeek
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Deinze | Waregem | Tielt
• bank- en verzekeringsagentschap in
Wijnegem
• bank- en verzekeringsagentschap in
provincie Antwerpen
• bank- en verzekeringsportefeuille in
regio Groot-Gent
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Wervik

• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Brugge
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Zaventem
• bank- en verzekeringsagentschap
in regio Halle | Beersel | Dilbeek |
Zaventem
• verzekeringsagentschap in provincie
Limburg
• bank- en verzekeringsagentschap in
Gentbrugge
• bankagentschap in regio Gent
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Groot-Dilbeek
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Wervik

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT
EEN SAMENWERKING MET:
• bank- en/of verzekeringsagentschap in
Oost-Vlaanderen
• verzekeringsagentschap in
Vlaams-Brabant
• bankagentschap in regio
Dendermonde | Buggenhout
• verzekerings- en/of bankagentschap
in regio Groot-Beveren | Sint-Niklaas |
Sint-Gillis-Waas | Stekene
• bank- en/of verzekeringsagentschap in
regio Zelzate | Wachtebeke | Stekene |
Eksaarde | Moerbeke-Waas
• verzekeringsagentschap in regio
Deinze | Waregem
• verzekeringsagentschap in regio Gent |
Oudenaarde | Zwalm

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN PORTEFEUILLE/ZAAK OM OVER TE NEMEN:
WEST-VLAANDEREN

• verzekeringsportefeuille in regio Aalst | Asse | Ternat | Ninove |
Affligem | Roosdaal
• bankagentschap en/of verzekeringsportefeuille in midden- &
• bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Zottegem | Wetteren |
zuid-West-Vlaanderen
Herzele | Sint-Lievens-Houtem | Oosterzele | Zwalm
• verzekeringsportefeuille in regio Kruishoutem | Wortegem | Zulte
• verzekeringsportefeuille in regio Herzele | Zottegem
| Deinze | Waregem | Zingem
• verzekeringsportefeuille in regio Oostkamp | De Haan | Zeebrugge • verzekerings- en/of bankportefeuille in regio Oosterzele |
Wetteren | Zottegem | St-Lievens-Houtem | Herzele
• verzekeringsportefeuille in regio Maldegem | Eeklo | Brugge tot
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Gent verzekerings
aan Nederlandse Grens
agentschap in regio Deinze | Waregem
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Zonnebeke | Ieper |
Roeselare
• verzekeringsportefeuille in regio Kortrijk | Menen
ANTWERPEN
• verzekeringsportefeuille in regio Brugge | Gistel
• verzekeringsportefeuille in regio Antwerpen
• verzekeringsagentschap in regio Deinze | Waregem
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
Waasland
• verzekeringsportefeuille in regio Mechelen
OOST-VLAANDEREN
• verzekeringsportefeuille in regio Mol | Lommel | Balen | Dessel |
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in Oost-Vlaanderen
Geel
• verzekeringsportefeuille in regio Waasland
• verzekeringsportefeuille in regio Lier | Kontich | Mechelen
• Crelan-agentschap en/of makelaarsportefeuille in regio
• verzekeringsportefeuille in regio Turnhout
Meetjesland
• verzekeringsportefeuille in regio Deurne | Borsbeek |
• verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde | Lebbeke |
Wommelgem | Ranst
Buggenhout | Zele
• verzekeringsportefeuille in regio Waregem | Kruishoutem | Deinze • verzekeringsportefeuille in regio Noord Antwerpen | Voorkempen
• verzekeringsportefeuille in regio Klein-Brabant
| Zingem | Oudenaarde
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
Waasland
VLAAMS-BRABANT
• verzekeringsportefeuille in regio Meetjesland
• verzekeringsportefeuille in Vlaams-Brabant
• verzekeringsportefeuille in regio Maldegem | Eeklo tot aan
• bank- of verzekeringsagentschap in regio Boortmeerbeek |
Nederlandse Grens
Haacht | Kampenhout
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
• verzekeringsportefeuille Aalst | Asse | Ternat | Ninove | Affligem |
Dendermonde | Buggenhout | Opwijk | Londerzeel | St Amands
Roosdaal
• bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Beveren-Waas
• verzekeringsportefeuille in regio Evere | Vilvoorde | Zaventem |
• verzekeringsportefeuille in regio Kortrijk | Waregem | Menen
Machelen| Diegem
• verzekerings- en of bankagentschap in regio Groot-Beveren |
Sint-Niklaas | Sint-Gillis-Waas | Stekene
LIMBURG
• verzekeringsportefeuille in regio Drongen | Nevele | Lovendegem • verzekeringsportefeuille in Limburg
| Mariakerke | Gent
• verzekeringsportefeuille in Diest | Hasselt
 U bent lid van BZB en hebt 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.

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE
FINANCIËLE TUSSENPERSOON









EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

UW LIDMAATSCHAP
SNEL TERUGVERDIEND

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

Naam Kantoor:
Naam en voornaam:
Kantooradres:
Tel.

Fax:

E-mail:
Kredietinstelling / Maatschappij:

FSMA-nummer:

Ondernemingsnummer:

Bent u btw-plichtig:

ja

nee

Het basislidgeld bedraagt € 300,00 per kalenderjaar voor zaakvoerder en meewerkende echtgeno(o)t(e). Per extra persoon in dienst komt er € 30 bij.
Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE47 0018 0683 6780. Bezorg dit formulier aan info@bzb.be of via fax 055 20 61 09.
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
Datum
€ 570,00
Handtekening
€ 600,00
op aanvraag

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

▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.

WWW.BZB.BE

