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M&G ALLOCATION-FONDSENAANBOD

FLEXIBILITEIT
VOOR ELKE BEPROEVING
M&G Dynamic
Allocation Fund

Het M&G Allocation-fondsenaanbod bestaat uit twee internationale
gemengde fondsen met uitgesproken risico/rendementsprofielen voor een
goed vermogensbeheer. Deze fondsen zijn flexibel genoeg om wereldwijd
te investeren in alle activaklassen, sectoren en landen. Deze flexibiliteit
biedt de fondsbeheerders de mogelijkheid om te handelen op snel
evoluerende marktomstandigheden en te investeren waar zij aantrekkelijke
valorisaties observeren.
Deze fondsen zijn beschikbaar in een aantal levensverzekeringen en bij privébankiers. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel
adviseur.
Performance
per 31.05.17

YTD
Geannualiseerd
2017 2016 2015 2014 2013 2012 sinds lancering*

M&G Dynamic
+4,3% +8,8% +2,0% +9,8% +6,5% +9,5%
Allocation Fund

+6,5%

M&G Prudent
+2,9% +9,2%
Allocation Fund

+2,8%

–

–

–

–

Met meer dan 310 miljard euro activa onder beheer is M&G Investments een
van Europa’s grootste actieve vermogensbeheerders met een sterke expertise
in flexibel en gediversifieerd beleggingsbeheer.
Deze fondsen kunnen op significante wijze gebruik maken van derivaten.

www.mandg.be/allocation

*Startdatum: M&G Dynamic Allocation Fund 03.12.09 en M&G Prudent Allocation Fund 23.04.15. Bron voor activa onder beheer: M&G Statistics per 31.12.16. De waarde van beleggingen fluctueert,
wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u hebt geïnvesteerd. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals.
Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De performance is gecalculeerd op 31.05.17 door Morningstar, Inc. “price to price”
berekend in EUR op basis van de netto dividenden herbelegd voor de aandelenklasse A Acc. in EUR van het M&G Dynamic Allocation Fund, het M&G Prudent Allocation Fund. Rating per 30.04.17. De
notering is voor de EUR A acc. aandelenklasse van het M&G Dynamic Allocation Fund. Copyright © 2017 Morningstar Europe Ltd. Alle rechten voorbehouden. Ratings moeten niet worden gezien als
aanbeveling. Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G International Investments Limited. Statutaire zetel: Laurence Pountney Hill, Londen EC4R 0HH, toegelaten en gereguleerd door de
Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk. JUN 17 / 209903
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Albert Verlinden
Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
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De redactie van Momentum en de
verantwoordelijke uitgever streven naar de
grootst mogelijke betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie,
waarvoor zij echter niet aansprakelijk
kunnen gesteld worden.

Fusies, herstructureringen, reorganisaties, … de financiële sector is duidelijk in beweging.
Elke bank-, verzekerings- of kredietinstelling is zich opnieuw aan het heruitvinden. De
nieuwe CEO van AXA bank België verkondigde nog in een interview: “Mensen hebben we
niet te veel, agentschappen wel”. Een statement dat we horen bij alle financiële instellingen,
maar is dat wel zo?
Een studie van Deloitte gebaseerd op cijfergegevens van de ECB en de Wereldbank wijst
uit dat het aantal bankkantoren per 100.000 inwoners in België onder het Europese
gemiddelde ligt.
Tal van buitenlandse banken die hun kantorennet de afgelopen jaren hebben afgeslankt,
komen nu terug op deze beslissingen en openen nieuwe kantoren. De praktijk wees
namelijk uit dat het sluiten van een kantoor in vele gevallen meer kost dan dat er kan
bespaard worden.
De idee-fixe van sommige instellingen om kantoren te sluiten of collega’s noodgedwongen
te laten fusioneren, lijkt ons dan ook niet correct en eerder een kortetermijnvisie te zijn.
Een gedragscode bij herstructureringen dringt zich dus op!

“De wet is de wet en we zullen de wet naleven” is de meest uitgesproken zin als het gaat
om een herstructurering (lees afslanking) van het distributienet van zelfstandige agenten.
Maar dat men meer mag doen dan de wet vereist en proactief oplossingen mag aanbieden
voor problemen die zich kunnen stellen, is een idee dat nog wat moet rijpen.
Toch is BZB erin geslaagd om na veelvuldig overleg met de directies van Record bank
en ING België een richtlijnenkader op te stellen voor de Record Bank-agenten. Het
richtlijnenkader is een teken van goede wil van de bank om bij de herstructurering van het
distributienet op een correcte en eerlijke manier om te gaan met de zelfstandige agenten
die bedankt worden voor hun bewezen diensten.
Het richtlijnenkader is niet ideaal, noch allesomvattend, maar het is een stap in de goede
richting en zal de maatschappijen aansporen om weloverwogen beslissingen te nemen.
Het werk is natuurlijk nog niet gedaan. BZB monitort de verdere afhandeling van de
opzeggingen en de integratie van de kantoren.

inhoud
2

Impact nieuwe regels op
tussenpersonen

3

Omzetting IDD: geen goldplating, of
toch?

5

Nieuwe privacyregels met grote impact
op komst

8

Regels na faillissement versoepeld

9

Versoepeling vereiste beroepskennis
kredietbemiddeling

10

De vergoeding van “bijkomende schade”
bij het einde van de agentuur

12

BZB neemt intrek in nieuw gebouw

13

Samenwerking inzake
kredietbemiddeling

14

Kredietverlening voor eigen rekening

17

Einde wettelijk overgangsregime van
18 maanden voor kredietbemiddelaars

19

Kader van richtlijnen voor integratie
Record in ING

20

Onaangekondigde fiscale visitatie inzake
inkomstenbelastingen

22

Volg een opleiding bij één van onze
partners

23

Opleidingsaanbod 2017

24

Professioneel e-mailadres voortaan
verplicht

25

Start activiteiten verplicht binnen
zes maanden na inschrijving

25

Uittreksels uit het strafregister

27

Bent u verzekerd tegen bestuursfouten?

28

De invoering van het UBO-register in
België: anonimiteit brokkelt af

31

De beurstaks: hoe werkt de aangifte
voor buitenlandse transacties?

32

Overdracht, fusie, nieuwe vennoot?

Impact nieuwe
regels op
tussenpersonen
Er lijkt maar geen einde te komen aan de regeldrift sinds de
financiële crisis. De nieuwe Europese regels vervat in de Richtlijn
Verzekeringsdistributie (IDD) en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR) moeten op korte termijn worden
ingevoerd in de Belgische wetgeving. En deze hebben een impact op de
activiteit van de tussenpersoon.

IDD
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Omzetting IDD:

geen goldplating, of toch?

De Europese richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) werd eind 2015 goedgekeurd door het
Europese Parlement. De richtlijn heeft onder meer tot doel de verschillende distributiekanalen onderling
eerlijker te laten concurreren en moet tegen februari 2018 in Belgische wetgeving worden omgezet.
Blijft de regering bij haar voornemen om niet verder te gaan dan wat Europa oplegt?

TO GOLDPLATE
OR NOT TO GOLDPLATE
Goldplating is een term die veel gebruikt wordt als aanduiding
van het verschijnsel dat individuele landen de Europese
richtlijnen bij de omzetting naar nationale wetgeving veel
strenger maken of extra regels toevoegen. In het regeerakkoord
werd opgenomen dat er geen goldplating zou plaatsvinden
bij de omzetting van Europese richtlijnen. Enkel wanneer een
afwijking van het minimum van de richtlijn onze internationale
concurrentiepositie kan verbeteren zonder de omzettingsprocedure significant te verlengen, zou goldplating toegelaten
worden.
Houdt de regering zich aan dit voornemen bij de plannen tot
omzetting van de IDD? De FSMA vindt van wel, wij zijn duidelijk
een andere mening toegedaan. Het voorontwerp van omzetting
dat nu op tafel ligt, gaat op immers diverse vlakken verder dan
wat de IDD oplegt. Ook kan bezwaarlijk gezegd worden dat de
uitgebreidere verplichtingen onze internationale concurrentiepositie kunnen verbeteren. Integendeel. Zo hebben wij van
meet af aan aangetoond dat dit zeker niet het geval was met
betrekking tot het statuut van verbonden verzekeringsagent.

BEHOUD ASSURMIFID
In ons land is de verzekeringssector al sterk gereguleerd. BZB
lobbyt al geruime tijd om de omzetting van de IDD aan te grijpen
om een aantal zaken terug te draaien in de huidige wet Twin
Peaks II. Deze legt de verzekeringstussenpersonen immers heel
zware verplichtingen op en jaren na de inwerkingtreding van de
wet worden heel wat verplichtingen nog steeds niet nageleefd.
We waren dan ook compleet verrast dat in het consultatiedocument over het voorontwerp tot omzetting van het luik
“gedragsregels en informatieverplichtingen” van de IDD ervoor
is gekozen om de verworvenheden van de huidige wetgeving,
gedragsregels en informatieverplichtingen te behouden. Dit
vinden we niet alleen onaanvaardbaar, maar ook een pure vorm
van goldplating.

NEGATIEVE GEVOLGEN ONDERSCHAT
De eﬀecten van de goldplating worden geminimaliseerd door te
stellen dat de sector van de verzekeringsdistributie al vertrouwd
is met de verregaandere regels. Maar hier wordt voorbijgegaan
aan het feit dat tal van verplichtingen nog steeds niet (kunnen)
worden uitgevoerd, dat er gigantische problemen zijn om aan
bepaalde verplichtingen te voldoen en dat tal van verzekeringstussenpersonen er niet in slagen om alle regels correct na te
leven. Het is vooral voor de verzekeringen met een beleggingscomponent dat al veel werk werd geleverd. Dat de FSMA hier de
focus heeft op gelegd, speelt uiteraard mee. Maar het behoud
van deze strengere regels voor de andere verzekeringsproducten
heeft wel degelijk een enorme impact op de sector. Dat is dan
ook de reden waarom we er van meet af aan voor pleiten om
deze voor de andere verzekeringsproducten terug te draaien.

BIJKOMENDE REGELS
Een voorbeeld waar er duidelijk sprake is van goldplating is
dat de regels inzake belangenconflicten en inducements naar
alle verzekeringsproducten worden uitgebreid en niet beperkt
worden tot de verzekeringsproducten met een beleggingscomponent. We zijn het niet eens met de bepalingen die verder gaan
dan wat de IDD voorziet. Door de uitbreiding naar alle producten
wordt immers een enorme extra werklast gecreëerd bij de
verzekeringstussenpersonen zonder dat dit in verhouding staat
met het voordeel aan extra klantenbescherming dat dit oplevert.
De huidige regels inzake inducements worden overigens
nauwelijks toegepast voor niet-leven ondanks het feit dat de
wetgever dit oplegt sinds het voorjaar van 2014.
Naast de uitbreiding van de regels inzake belangenconflicten
en inducements, gaan we ook niet akkoord met de verplichting
om een periodiek verslag aan de klanten te bezorgen voor alle
verzekeringsproducten. Dit wordt nu voorzien in de huidige
reglementering en blijkt zeker voor de verzekeringen zonder
beleggingscomponent voor meer problemen te zorgen dan
werd voorzien. De vereisten maken het quasi onmogelijk

IDD

voor een verzekeringstussenpersoon
met een doorsnee aantal klanten om
tegemoet te komen aan deze verplichting
wanneer deze niet beschikt over speciale
beheerssoftware. En zelfs dan blijkt
dit vaak onmogelijk omdat niet alle
verzekeraars bij ASweb zijn aangesloten
en hun informatie zo delen met de
verzekeringstussenpersoon. De voordelen
voor de klant wegen niet op tegen de
enorme verhoging van de werklast.

TE VEEL MACHTIGING
AAN DE KONING
Een ander heikel punt is dat er volgens
ons te veel bevoegdheden aan de
koning worden overgelaten, waardoor
het parlement bij deze punten geen
zeggenschap heeft. Ondanks het

voornemen om de gedragsregels en
informatieverplichtingen te bundelen
in de wet van 4 april 2014 betreﬀende
de verzekeringen, dreigen ze zo toch
opnieuw verspreid te raken over teveel
verschillende teksten. Er moet vermeden
worden dat met uitzondering van die
zaken die nog op Europees niveau via
gedelegeerde handelingen moeten
worden verduidelijkt, bijkomende regels
worden opgelegd via Koninklijk Besluit.
Dit komt de rechtszekerheid niet ten
goede.

NIET CONFORM
UNIERECHT
Gezien onze bemerkingen met betrekking
tot de goldplating, twijfelen we of de
verdergaande regels stroken met het

Parlementaire vraag Johan Klaps over de administratieve overlast voor verzekeringstussenpersonen
KRIS PEETERS, MINISTER VAN ECONOMIE
“Wij hebben al reacties gekregen vanuit de verzekeringssector, zeggende dat gold
plating niet aan de orde is en dat men in het ontwerp soms verder gaat dan de
richtlijn voorziet. Net als u ben ik daar zeer gevoelig voor. Als de resultaten van
de publieke consultatie binnenkomen zal ik daar zeker rekening mee houden om,
in overleg met de sector, een goed evenwicht te realiseren tussen een adequate
bescherming van de consument en een beperking van de administratieve lasten voor
de verzekeringssector, inclusief de verzekeringstussenpersonen.”

Unierecht en zijn we benieuwd naar
de opmerkingen van de Raad van
State op het voorontwerp. Ook de
impactanalyse die zal worden gevoerd,
lijkt ons belangrijke informatie te kunnen
opleveren. Wie deze impactanalyse zal
uitvoeren, is niet duidelijk. Het lijkt ons in
ieder geval belangrijk dat de sector daarbij
wordt betrokken.
We vinden het niet correct dat de
huidige regelgeving die op heel veel
punten verder gaat dan wat de IDD
voorziet, niet in rekening wordt genomen
om te beoordelen of er sprake is van
goldplating. Deze werd immers gestemd
anticiperend op de IDD. Ook ten aanzien
van de voorbereidende teksten van de
IDD was er al sprake van goldplating.

BIJKOMENDE
TOEZICHTSINSTRUMENTEN
Ook wordt de gelegenheid gecreëerd
om de toezichthouders van bijkomende
toezichtsinstrumenten te voorzien. Het
gaat bijvoorbeeld om de mogelijkheid
om bepaalde klanten te verhoren. We zijn
geen voorstander van deze uitbreiding.
Integendeel. Het verhoren van klanten
door de toezichthouder gaat volgens ons
te ver. De FSMA heeft geen politionele
bevoegdheid.

WAT HEBBEN BZB EN
FEDAFIN GEDAAN?
De FSMA heeft dit jaar op verzoek
van vicepremier Kris Peeters een
open consultatie gehouden over het
voorontwerp tot omzetting van het
luik “gedragsregels en informatieverplichtingen” van de IDD. BZB en
Fedafin hebben hun opmerkingen
overgemaakt aan de FSMA. Wie ons
standpunt wil lezen, kan als BZB-lid
terecht op het ledengedeelte van de
BZB-website. Nu de minister zelf
heeft gezegd dat hij gevoelig is voor
goldplating en rekening zal houden
met de reacties uit de sector, hopen
we dat het voorontwerp fundamenteel
wordt aangepast.

INTERVIEW
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Nieuwe privacyregels met

grote impact op komst

Op 25 mei 2018 treedt de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Deze nieuwe
privacywetgeving is uitermate complex en heeft een grote impact op alle bedrijven die persoonlijke
gegevens verwerken. Ook u bereidt zich dus maar beter goed voor. Dieter Verhaeghe, rechtskundig
adviseur bij de Privacycommissie, licht toe.
De GDPR bevat een aantal ingrijpende
wijzigingen op het gebied van bescherming van de
gegevensbescherming en privacy. Welke impact
ziet u voor de banken, kredietinstellingen en
verzekeraars?
De wetgeving van de GDPR vertoont gelijkenissen met de
bestaande regels inzake compliance, maar introduceert ook vele
nieuwe verplichtingen. Bedrijven in de financiële sector zullen
ondanks de strikte regulering dus toch nog heel wat bijkomende
inspanningen moeten leveren om ook aan de nieuwe regels te
voldoen.

Wat met de impact op de zelfstandige financiële
tussenpersonen?
Ook zij moeten de nieuwe regels naleven, zij het dat zij als
kmo wel vrijgesteld zijn van bepaalde verplichtingen. Maar de
mate waarin zij zelf stappen moeten ondernemen, hangt af van
de graad van afhankelijkheid ten opzichte van hun principaal.
Wie als makelaar niet gebonden is aan een principaal en dus
onafhankelijker optreedt naar het cliënteel toe, draagt een
veel grotere verantwoordelijkheid dan een agent. Die laatste
werkt immers doorgaans met de systemen van de principaal,
waarvan het doel en de middelen zijn bepaald door de financiële
instellingen zelf. Het overgrote deel van de verplichtingen
rust dus op de schouders van de financiële instellingen en het
resterende deel komt toe aan de zelfstandige tussenpersoon.
Maar opnieuw: hoe groter de mate van zelfstandigheid, hoe
groter dit deel zal zijn.

Moeten zij ook een verantwoordelijke voor de
verwerking van gegevens aanstellen?
Er is geen echte verplichting om een verantwoordelijke voor
de verwerking van de gegevens aan te stellen. Dit is eerder
een kwalificatie die je krijgt, een rol die je vervult. De wet zegt
dat als je het doel en de middelen van je verwerking bepaalt,
je automatisch verantwoordelijk bent voor die verwerking. De
verwerker fungeert dan als een soort van onderaannemer. Stel
dat je bij de verwerking van de gegevens van je klanten een

bepaalde informaticaoplossing gebruikt, dan is dit de verwerker.
Dat kan bijvoorbeeld een tool zijn voor archivering. Maar vaak
zijn dit de systemen van de principaal, waardoor de GDPR
zoals ik eerder al zei de bezorgdheid zal zijn van de financiële
instellingen. Gebruiken tussenpersonen daarentegen hun
eigen systemen, dan zullen ze wel zelf verantwoording moeten
afleggen aan de gegevensbeschermingsautoriteit.

Eén van de principes van de GDPR is privacy by
design. Wat betekent dit precies?
Dit betekent dat er een beleid moet zijn dat aangepast wordt
naargelang het risico dat de rechten en vrijheden van de
klant in het gedrang komen. Dat is een accentverschuiving.
Je mag immers niet meer denken in termen van het risico op
reputatieschade, het bedrijfsrisico of andere risico’s, maar je
moet focussen op de impact die een proces heeft op de rechten
en de vrijheden van je klanten. Het is aan de verantwoordelijke
om te oordelen of het beleid al dan niet passend is. Hij moet de
keuzes en inschattingen maken en deze kunnen verantwoorden
als de gegevensbeschermingsautoriteit langskomt. Dat is de
zogenaamde accountability-verplichting.

▶ PRIVACY BY DESIGN: EEN VOORBEELD
Het is aangewezen om de privacyjuristen van bij begin
van de productontwikkeling te betrekken. Er moet voor
gezorgd worden dat er zo weinig mogelijk impact is op de
privacy. Neem nu het voorbeeld van een mobiele app die
gebruikt wordt bij een astma-inhalator. Volgens het principe
“privacy by design” moet je de informatie die je doorgeeft
aan de cloud tot een minimum beperkten. Zo mogen de
gps-gegevens in dit voorbeeld niet worden opgenomen
wanneer de app enkel dient om op te volgen of de patiënt
zijn medicijnen wel correct heeft genomen. Bevat de app
een noodknop waarmee de patiënt om hulp kan vragen, dan
mag dit wel.

INTERVIEW

Zal de klant nog kunnen instemmen met de
verwerking van zijn persoonsgegevens door de
algemene voorwaarden te ondertekenen?

Hoe zit het met de gegevens die men moet opvragen
en bijhouden ten gevolge van financiële wetgeving?
Moet men daar ook de toestemming voor hebben?

Dat is een groot misverstand. Hoewel het schering en inslag
is in de private sector, kan je immers vandaag al niet geldig
toestemmen door een clausule in de algemene voorwaarden van
een contract te ondertekenen. Volgens de huidige privacywet
moet de strikt gedefinieerde toestemming – en dus niet de
toestemming die we kennen in het burgerlijk of handels- of
financieel recht – vrij zijn en specifiek op voorafgaande
informatie berusten. En het is dat specifieke karakter dat
zich verzet tegen het gebruik van toestemming in algemene
voorwaarden. Om in orde te zijn, moet je de toestemming dus
apart van het contract vragen. Met de nieuwe privacy-verordening zal het nog moeilijker worden om te kunnen aantonen
dat er sprake is van toestemming.

Het is niet zo dat je voor alles en nog wat toestemming moet
vragen. Als het gaat om zaken die wettelijk verplicht zijn, heb
je geen toestemming nodig. Denk maar aan de gegevens die
je moet opvragen in het kader van de antiwitwaswetgeving of
de gegevens die je kan opvragen onder de wet betreﬀende de
verzekeringen.
Voor marketing is het zo dat er een opt-out moet zijn. Je hoeft
dus geen toestemming te geven om een bericht te ontvangen,
mits je de mogelijkheid hebt om je uit te schrijven. Maar in het
kader van de GDPR moet je rekening houden met het risico voor
de betrokkene. Als je bijvoorbeeld gevoelige gegevens koppelt aan
profileringen en marketingsituaties, waar we toch meer en meer
naartoe gaan, dan zou ik daar toch toestemming voor adviseren.
Ik denk dat we evolueren in de richting van een à-la-cartemodel
waarbij de klant voor bepaalde zaken zelf kan kiezen hoe en op
welke manier hij wilt benaderd worden voor wat. Maar zoals ik
zei, gaat het dus echt meer om pure marketingzaken die niets te
maken hebben met de uitvoering van een contract of de naleving
van de wet.

BZB HOUDT U OP DE HOOGTE
BZB zal haar leden later nog uitgebreid informeren over hoe
ze aan de nieuwe privacy-regels kunnen voldoen.

“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.
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De GDPR introduceert ook het recht om
vergeten te worden: wat met verplichting in
de financiële regelgeving om gegevens gedurende
jaren te bewaren?
Ook dit is een misverstand. Europa heeft op een gegeven
moment een zogenaamd droit à l’oubli toegevoegd, maar
in feite gaat het hier om een correctierecht en niet om een
absoluut recht om vergeten te worden. Wanneer de klant
een rechtzetting van zijn gegevens wenst, moet hij dit dus
vragen waarop de verantwoordelijke moet beoordelen of een
correctierecht mogelijk is. Er zijn een aantal gevallen waarin
er een recht op wissing is, maar dit moet geval per geval
bekeken worden.

Wat met het recht op gegevensoverdraagbaarheid?
Het recht op overdraagbaarheid is slechts van toepassing op een
heel aantal specifieke gevallen. Welke dat zijn, kan ik helaas nog
niet meegeven. We staan immers nog maar aan het begin van
onze interpretatie van dat artikel. Het is vandaag ook niet onze
grootste prioriteit omdat de uitdagingen op andere terreinen veel
groter zijn.

Zal de Privacycommissie een soort van richtlijn
uitvaardigen met advies over hoe de regels
kunnen worden nageleefd of worden alle bedrijven
verondersteld om de interpretatie zelf te doen?
Dat is iets wat in de praktijk zal moeten ingevuld worden. We
krijgen heel wat vragen over de GDPR. Helaas is het niet mogelijk
om elk van die vragen individueel te beantwoorden. Sinds kort
bundelen we de vragen en beantwoorden we ze in een FAQ op
onze website. Dit geeft meteen het voordeel dat iedereen kan
meelezen. Nog voor de GDPR op 25 mei 2018 van toepassing
wordt, zou je dus op onze website een volledig en duidelijk
overzicht van de voornaamste vragen en antwoorden moeten
kunnen terugvinden.

Zou het kunnen dat de verschillende Europese
lidstaten de verordening anders interpreteren?
In theorie zou dit niet mogelijk mogen zijn, maar in de praktijk
zie ik dat er verschillende culturele verschillen zijn en dat de
aandachtspunten verschillen. In de Angelsaksische wereld
hecht men bijvoorbeeld veel meer belang aan de melding van
datalekken dan bij ons.

In België zijn de bedrijven toch in orde als ze de
richtlijnen van de Privacycommissie volgen?
Er is wel ruimte voor gedragscodes en certificering om goede
praktijken aan te moedigen maar dit neemt niet weg dat er
toch veel ruimte zal zijn voor interpretatie. Enerzijds vormt
dat een risico voor de sector, maar anderzijds zal je meer
moeten voorbereiden om je keuzes te kunnen uitleggen. Als
verantwoordelijke zal je bewust een aantal stappen moeten
zetten: welke risico’s zijn er, is er een methode om die risico’s
op te volgen, hoe gaan we datalekken melden, etc.

In hoeverre is de sector al voorbereid op de nieuwe
verordening?
Hier zie ik nog heel wat ruimte voor verbetering. Als er
bijvoorbeeld een datalek is, moet je dit niet melden aan de
Privacycommissie. Vandaag is er enkel meldplicht voor de
telecomsector. Maar vanaf mei volgend jaar zal elk bedrijf
een incident moeten melden dat een risico inhoudt voor de
rechten en vrijheden van de betrokken cliënten of werknemers.
We hebben de financiële sector al een aantal jaar geleden
opgeroepen om te anticiperen op die meldplicht, maar we
merken dat dit niet gebeurt. Misschien denkt men dat het
niet onmiddellijk van toepassing zal zijn of wacht men tot
alles duidelijk wordt, maar een jaar is niets in een organisatie.
Er wordt veeleer geanticipeerd op de uitzonderingen op de
beginselen maar niet echt op nieuwe uitgangspunten zoals de
bijzondere risicogebaseerde aanpak. Nochtans zijn op deze “risk
based approach” de plichten tot beveiliging, het verrichten van
een zogenaamde gegevensbeschermingseﬀectbeoordeling en de
melding van datalekken gebaseerd.

Welke boodschap geef je de tussenpersoon in dit
kader graag nog mee?
De GDPR vormt een belangrijke opportuniteit om de band
met de klant nog sterker te maken. Als kantoorhouder ben
je al de vertrouwenspersoon van de klanten en je kan die rol
nog eens extra in de verf zetten door je te profileren als een
voorvechter van de bescherming van hun privacy. Dat houdt
ook een belangrijk concurrentieel voordeel in. Zo kunnen ze zich
onderscheiden van andere kantoorhouders door te benadrukken
dat ze bepaalde zaken niet doen, zoals het plaatsen van
Facebook ‘like’-buttons op hun webpagina. Het is immers niet
zonder reden dat diverse privacyautoriteiten vandaag actie
voeren tegen bedrijven als Facebook die het niet zo nauwkeurig
nemen met onze privacy. De eerste mensen die deze boodschap
klaar en duidelijk brengen, hebben volgens mij een duidelijk
voordeel in een sector waarin vertrouwen erg belangrijk is.

SECTORNIEUWS

Regels na

faillissement

versoepeld

Wie ooit bestuurder was in een failliet verklaarde vennootschap, kon niet aan de slag als
verzekeringstussenpersoon of als bemiddelaar in hypothecair krediet. Nadat BZB gelijk kreeg voor
het Grondwettelijk Hof inzake verzekeringen en actief gelobbyd heeft voor een wetswijziging, zijn de
bepalingen ook eﬀectief tenietgedaan in de wet voor zowel verzekeringen als hypothecair krediet.

WAAROVER GAAT HET?
Voor de bemiddelaars in hypothecair krediet en voor (her)
verzekeringstussenpersonen gold een beroepsverbod als ze
failliet waren verklaard, tenzij ze eerherstel hadden gekregen.
Zij mochten niet actief zijn geweest bij een failliet verklaarde
vennootschap in de hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder,
tenzij hun ontslag minstens een jaar voor de faillietverklaring in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Ze
mochten evenmin de facto, zonder bestuurder of zaakvoerder
te zijn, bevoegd zijn geweest om een failliet verklaarde
vennootschap te beheren.
Probleem was dat de wetgever bestuurders en zaakvoerders
van een failliet verklaarde vennootschap gelijk stelde met een
gefailleerde. Aangezien geen eerherstel mogelijk was voor een
vennootschap, gold een levenslang beroepsverbod voor deze
personen waardoor ze geen inschrijving konden krijgen. Dat
was niet alleen een groot probleem voor de bemiddelaars in
hypothecair krediet die voor 30 april 2017 een aanvraag tot
inschrijving moesten doen, maar ook voor startende verzekeringstussenpersonen. Ook de bestaande verzekeringstussenpersonen werden door het beroepsverbod getroﬀen, gezien zij
daardoor hun inschrijving in het register van verzekeringstussenpersonen dreigden te verliezen.

WAT HEEFT BZB GEDAAN?
BZB wint zaak voor Grondwettelijk Hof
BZB vroeg het Grondwettelijk Hof vorig jaar om de
bepalingen in de wet op de verzekeringen met betrekking
tot een beroepsverbod om reden van faillissement te
vernietigen wegens strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel. Het Grondwettelijk Hof gaf BZB begin april gelijk in
een arrest.
Lobby voor wetswijziging
BZB heeft de FSMA en minister Peeters op de hoogte
gesteld en gewezen op de onbedoelde eﬀecten van deze
nieuwe bepalingen zowel voor verzekeringen als voor
hypothecair krediet, waarop deze heeft geanticipeerd op
een mogelijke vernietiging van deze bepalingen door het
Grondwettelijk Hof en meteen alles op alles zette om ze in
de wet teniet te doen. De wetswijziging werd op 24 april in
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en werd van kracht op
4 mei 2017.

GEVOLGEN VOOR TUSSENPERSONEN
Enkel de fysieke personen die persoonlijk – dus in eigen naam –
failliet zijn verklaard, minder dan 10 jaar geleden, vallen vanaf
4 mei 2017 nog onder het beroepsverbod wegens faillissement.
Bestuurders, zaakvoerders en personen die werkelijk bevoegd
zijn geweest om de failliet verklaarde vennootschap te beheren,
worden niet langer gelijkgesteld met de gefailleerde en worden
dus niet meer geviseerd door het beroepsverbod.
Los van deze wettelijke aanpassing, kan de FSMA wel steeds
oordelen dat een persoon niet 'fit & proper' is. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand betrokken is
geweest bij een verduistering van vennootschapsgoederen in
een failliet verklaarde vennootschap waarin hij als bestuurder of
zaakvoerder optrad.
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Versoepeling
vereiste beroepskennis

kredietbemiddeling

Bepaalde niet-uitvoerende bestuurders en eﬀectieve leiders van kredietbemiddelaars moeten sinds
28 april niet langer voldoen aan kennisvereisten door te slagen in een examen.
Een diploma middelbaar onderwijs is voldoende om de vereiste kennis aan te tonen.

VOOR WIE?
• Niet-uitvoerende bestuurders in hypothecair krediet;
• Eﬀectieve leiders die de facto niet instaan voor de
activiteit van bemiddeling in hypothecair krediet en in
consumentenkrediet

VEREISTE BEROEPSKENNIS
Voortaan kunnen deze personen hun kennis aantonen aan de
hand van een getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs. Wie
geen getuigschrift heeft, moet wel een examen afleggen.
Het KB dat hiervoor zorgde, werd gepubliceerd en trad in
werking op 28 april 2017.

INTERVIEW

De vergoeding van
“bijkomende schade”
bij het

einde van de agentuur

Tot voor kort was er heel wat onduidelijkheid over de vergoeding van bijkomende schade
bij het einde van de agentuur. Europa schept meer klaarheid. Wat is er precies gewijzigd?
Timothy Van de Gehuchte, advocaat-partner van het kantoor Portelio, schetst in antwoord
op een aantal vragen de huidige stand van zaken.

Wanneer heeft een agent bij het
einde van de agentuur volgens de
bestaande Belgische wetgeving
recht op een vergoeding van
bijkomende schade?
De Belgische wet voorziet dat een
agent die recht heeft op een uitwinningsvergoeding in bepaalde gevallen
aanspraak kan maken op een bijkomende
schadevergoeding1. Daarvoor moet hij
natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden
voldoen. Maar hoe deze voorwaarden
concreet geïnterpreteerd en toegepast
moeten worden, is al jaren het voorwerp
van discussie. En dat heeft aanleiding
gegeven tot nogal wat uiteenlopende
rechterlijke uitspraken en dus veel
rechtsonzekerheid.
Kort gezegd bestonden er over de
invulling van de bijkomende vergoeding
drie standpunten die niet met elkaar
verzoend konden worden. De eerste
visie is dat de bijkomende vergoeding
alle andere schade dan cliënteelschade
vergoedt. Volgens het tweede standpunt
dekt de bijkomende vergoeding alle
schade, waaronder ook cliënteelschade
die niet voldoende vergoed wordt door
de uitwinningsvergoeding. Een derde en
laatste standpunt stelt dan weer dat de
Timothy Van de Gehuchte, advocaat-partner van het kantoor Portelio

1

Het Belgische Wetboek van Economisch
Recht (“WER”), artikel X.19 (voorheen
Handelsagentuurwet).
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bijkomende vergoeding enkel beoogt om schade aan verlies van
cliënteel (maar dus geen andere schade) te vergoeden als de
uitwinningsvergoeding daartoe niet volstaat.
Van deze drie standpunten is het dit laatste dat de laatste jaren
– volgens ons ten onrechte – opgang maakt in de rechtspraak
en juridische commentaren. Het is immers vreemd om de
bijkomende vergoeding uit te leggen als een pure cliënteelvergoeding terwijl het verlies aan cliënteel wordt vergoed
door de uitwinningsvergoeding die nota bene door de wet
wordt begrensd tot een maximum van één jaar (gemiddelde)
commissies.

Hoe is hier nu meer duidelijkheid over gekomen?
De Belgische wetgeving inzake handelsagentuur maakt de
omzetting uit van de Europese richtlijn n° 86/653/CEE. Als gevolg
daarvan is het aan het Europees Hof van Justitie om te adviseren
over hoe de Belgische wetgeving moet worden geïnterpreteerd
om conform te zijn aan deze richtlijn. Op vraag van het Brusselse
Hof van Beroep sprak het Europese Hof van Justitie zich eind
2015 in een arrest 2 uit over de vraag welke naar Belgisch recht
aan de agent toekomende “bijkomende vergoeding” verenigbaar
is met de Europese richtlijn.
In dat arrest oordeelde het Hof dat de Europese richtlijn toelaat
dat naar Belgisch recht aan de agent, bovenop de uitwinningsvergoeding, een bijkomende schadevergoeding wordt toegekend
voor andere schade dan deze voortkomend uit het verlies aan
cliënteel. Deze laatste schade wordt namelijk al vergoed door
de uitwinningsvergoeding die geplafonneerd is op één jaar
vergoeding berekend op het gemiddelde van de vijf aan de
beëindiging voorafgaande jaren.
Verder verduidelijkte het Hof van Justitie dat voor het bekomen
van deze bijkomende vergoeding geen bijzondere fout of
aansprakelijkheid van de principaal moet worden aangetoond. De
agent moet enkel kunnen aantonen schade te hebben geleden
ten gevolge van de beëindiging van zijn agentuur die niet reeds
vergoed wordt door de opzeggingstermijn of opzeggings- of
uitwinningsvergoeding. “Double damages” zijn dus uitgesloten.
2

H.v.J. 3 december 2015, C-338/14, zie http://curia.europa.eu.
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Wat zijn de concrete gevolgen van deze uitspraak
voor de Belgische agenten?
Volgens ons mag verwacht worden dat de Belgische rechtbanken
makkelijker dan voorheen schadevergoedingen zullen toekennen
voor onkosten en investeringen die de agent niet kan recupereren
na de beëindiging van zijn agentuur. Dan denk ik bijvoorbeeld
aan investeringen in veiligheidsinrichting, alarminstallaties,
kluizen, etc. die nutteloos zijn geworden door de beëindiging.
Voorheen werd de toekenning van een vergoeding voor dit
soort investeringen veelal afgewezen met het argument dat het
Belgisch recht daarvoor geen wettelijke grondslag biedt. De
aangehaalde uitspraak van het Hof van Justitie brengt hier nu
verandering in.

Met welke beperkingen dient rekening te worden
gehouden?
Het valt te verwachten dat de rechtbanken het bestaan van
bijkomende schade concreet zullen toetsen. Er mag dus vanuit
worden gegaan dat de rechters zullen verifiëren in welke mate
kosten en investeringen door de principaal werden opgelegd
en in welke mate zij werkelijk nutteloos zijn geworden. Men
kan zich voorstellen dat ook rekening zal worden gehouden
met de communicatie van de principaal en dat, zelfs indien
bepaalde investeringen niet letterlijk werden opgelegd, het door
de principaal opgewerkte vertrouwen dat de overeenkomst nog
lang zal duren mee in overweging zal worden genomen. Tot slot
zal wellicht ook rekening worden gehouden met de graad van
afschrijving van de betreﬀende investeringen.
Interessant in dit kader is ook dat het Belgische Hof van Cassatie
in toepassing van de beslissing van het Hof van Justitie in een
arrest3 heeft geoordeeld dat het Hof van Beroep te Brussel de
Belgische wet niet schendt door te oordelen dat het verlies aan
schuldsaldoverzekeringen een bijkomende schade als gevolg
van de beëindiging van een bankagentuur kan uitmaken. Nu
het hoogste Belgische rechtscollege zich heeft geconformeerd
aan de Europese rechtspraak, mag dus worden verhoopt dat de
lagere Belgische rechtbanken zo uniform mogelijk zullen volgen.

3

Cass. 27 mei 2016, A.R. nr. C.15.0292.F.

BZB neemt intrek in
nieuw gebouw
Na bijna 20 jaar is BZB uitgegroeid tot een professionele vereniging die het in hart en ziel opneemt
voor de zelfstandige financiële tussenpersoon. En die groei zet zich nog steeds verder.
Daarom hebben we onze vertrouwde werkplek ingeruild voor een nieuw gebouw met meer ruimte.
Voortaan vindt u ons op het volgende adres:

EINESTRAAT 21
9700 OUDENAARDE
U kan ons nog steeds op hetzelfde telefoonnummer bereiken
tussen 08u30 en 17u00 (+32 55 30 59 89)

SECTORNIEUWS

Momentum | 13

Samenwerking inzake

kredietbemiddeling

BZB krijgt van haar leden regelmatig diverse vragen over mogelijke samenwerkingen inzake
kredietbemiddeling. Om zeker te zijn dat we hen correct antwoorden, stelden we de FSMA
hieromtrent enkele vragen. Daarop gaf de toezichthouder enkele principes mee inzake het optreden als
klantenaanbrenger, de cumul van activiteiten en de samenwerking tussen kredietmakelaars.

OPTREDEN ALS
KLANTENAANBRENGER
Er is volgens de FSMA geen uitdrukkelijke
wettelijke bepaling die een kredietbemiddelaar verbiedt om op te treden als
klantenaanbrenger, vooral als het gaat om
een klantenaanbrenger die actief is als
aanbrenger in een andere categorie dan
degene waarvoor hij een inschrijving als
kredietbemiddelaar heeft. Een kredietbemiddelaar in consumentenkrediet kan dus
perfect optreden als klantenaanbrenger
in hypothecair krediet. Maar wanneer
diezelfde tussenpersoon ook wil optreden
als klantenaanbrenger in consumentenkrediet, is dat minder vanzelfsprekend. Hij
is dan immers actief als klantenaanbrenger
in eenzelfde categorie waarvoor hij een
inschrijving heeft bij de FSMA. In dit geval
lijkt de kans volgens de toezichthouder
groot dat een tussenpersoon verder
zal gaan dan de beschrijving van het
begrip klantenaanbrenger. Maar een
uitdrukkelijke verbodsbepaling om op te
treden als klantenaanbrenger is er dus
niet, ook niet inzake verzekeringsbemiddeling en bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten.

CUMUL VAN
ACTIVITEITEN
De cumul van een krediet- of verzekeringsactiviteit met de activiteit van
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten is wettelijk geregeld1.
De activiteit van verzekerings- of

kredietbemiddeling kan daarentegen wel
gecumuleerd worden. De tussenpersoon
moet hierbij wel enkele principe naleven:
• De tussenpersoon die verschillende
statuten cumuleert, moet zich
passend organiseren om te voldoen
aan de regels die op beide types van
bemiddeling van toepassing zijn. Beide
activiteiten moeten autonoom worden
uitgeoefend.
• Er mag geen verwarring ontstaan
bij de klant over het statuut van de
tussenpersoon voor zijn verschillende
activiteiten. De FSMA benadrukt het
belang van een duidelijke, correcte
en transparante informatie aan alle
cliënten omtrent het cumuleren van
het statuut van bijvoorbeeld verzekeringstussenpersoon met dat van
kredietbemiddelaar/klantaanbrenger
voor kredieten. Het verdient volgens de
toezichthouder bovendien aanbeveling
dat deze toelichting ondersteund wordt
door een schriftelijk document waaruit
het verstrekken van deze informatie
aan de cliënt kan afgeleid worden.
Hierbij moet bijzondere aandacht
besteed worden aan de coherentie van
de aldus verstrekte informatie met de
commerciële praktijken en de manier
van werken in het kantoor.
• De tussenpersoon dient ook te
onderzoeken of de cumulatie van
activiteiten geen aanleiding geeft tot
specifieke belangenconflicten. Als dat
het geval is, moet hij desgevallend

regels inzake belangenconflicten
toepassen2. Op dit punt verwijst de
FSMA naar de circulaire AssurMIFID,
zoals ook gepubliceerd op haar website
fsma.be.

SAMENWERKING
TUSSEN
KREDIETMAKELAARS
Een samenwerking tussen kredietmakelaars is mogelijk onder de volgende voorwaarden. De ene makelaar mag niet
werken voor rekening van de andere
makelaar en beiden moeten de verantwoordelijkheid opnemen naar de
consument toe.

Uw verantwoordelijkheid
De FSMA benadrukt dat de
beoordeling of een specifieke vorm van
samenwerking wettelijk is toegelaten
in de eerste plaats tot de verantwoordelijkheid van de tussenpersoon
zelf behoort. Zo moet u er als
klantenaanbrenger bijvoorbeeld voor
zorgen dat u niet verder gaat dan de
bestaande omschrijving van het begrip
klantenaanbrenger. Doet u dat wel, dan
hebt u een voorafgaande inschrijving
bij de FSMA nodig.
▶ meer info: https://mcc-info.fsma.be
▶ Download als BZB-lid een modelovereenkomst van klantenaanbrenger
in het ledengedeelte van www.bzb.be

1 art. 12 van de Wet van 22 maart 2006 betreﬀende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële producten
2 zie onder andere art. 16 en volgende van het KB van 21 februari 2014 inzake de door de wet vastgestelde gedragsregels en regels voor het beheer van belangenconflicten,
wat de verzekeringssector betreft
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Kredietverlening

voor eigen rekening
Een bankagent schiet geld voor aan de partner waarmee hij
samenwoont. Maakt hij zich dan schuldig aan parallel bankieren
of niet? Dit is slechts één vraag van de vele die we krijgen
over kredietverlening voor eigen rekening. Daarom stelden we
Diederik Bruloot, professor aan de faculteit rechten van de UGent,
hieromtrent enkele vragen.

Diederik Bruloot, professor UGent

Wanneer is er sprake van kredietverlening voor eigen rekening?
Dat is eenvoudig en ongeveer het enige
in deze problematiek waaromtrent er
geen onduidelijkheid kan bestaan. Zodra
de tussenpersoon het krediet in eigen
naam en voor eigen rekening verleent, is
er sprake van kredietverlening voor eigen
rekening. Dit geldt overigens zowel voor
agenten als voor makelaars. Beiden zijn in
essentie immers tussenpersonen die niet
geacht worden zelf krediet te verlenen,
maar slechts de totstandkoming van
een kredietovereenkomst te faciliteren
en kredietgever en –nemer met elkaar in
contact te brengen, zonder zelf krediet
te verlenen. Vanuit juridisch oogpunt
ontstaat er in principe helemaal geen
contractuele band tussen de kredietnemer
en de tussenpersoon. Wanneer de
tussenpersoon al een kredietcontract
ondertekent, dan doet hij dat in naam
en voor rekening van de bank of
kredietmaatschappij.
Dat een krediet op een informele manier
tot stand komt, zonder dat daarbij een
geschrift wordt opgesteld, doet hierbij
niet ter zake. Wat van belang is, is wie de
gelden ter beschikking stelt en aan wie

ze moeten terugbetaald worden. Met
andere woorden, op wiens vermogen de
vermogensstromen betrekking hebben.
Wanneer dit het vermogen van de
tussenpersoon betreft, dan is er sprake
van kredietverlening voor eigen rekening
door de betrokkene.

Is kredietverlening voor eigen
rekening door een bankagent
verboden?
Zuiver verbintenisrechtelijk is
kredietverlening voor eigen rekening
niet verboden. In andere, niet-financiële,
sectoren komt het frequent voor dat
een agent naast de agentuur ook een
activiteit in eigen naam en voor eigen
rekening uitoefent. De enige grens die er
in dit verband geldt, is de loyauteitsplicht
van de agent zoals deze is opgenomen
in de wetgeving op de handelsagentuur.
Een agent mag zijn opdrachtgever niet
beconcurreren. Dat zou haaks staan op
deze loyauteitsverplichting.
In de sfeer van het kredietrecht speelt
echter een tweede belangrijk element
waar we hier rekening mee moeten
houden. De tussenpersoon heeft in
principe immers slechts een vergunning
als agent of makelaar, maar niet als
kredietgever. Wanneer de tussenpersoon
in eigen naam en voor eigen rekening
krediet verleent, gaat deze evenwel de
grenzen van zijn statuut als kredietbemiddelaar te buiten en begeeft hij zich
op het terrein van de kredietverlening,
waarvoor hij geen vergunning heeft.

Belangrijk hierbij is bijgevolg om precies
te weten wanneer men volgens de wet
als kredietgever kwalificeert en daar
wringt het schoentje. De Belgische wet
hanteert immers, in navolging van de
Europese richtlijnen, een erg ruime
definitie van kredietgever. Iedereen die in
het kader van zijn handels- en beroepsactiviteiten een krediet toestaat, wordt
namelijk als kredietgever beschouwd en
moet bijgevolg aan de overeenkomstige
vergunningsplicht voldoen. Het is
daarbij geenszins noodzakelijk dat de
kredietverlening de enige of voornaamste
handels- of beroepsactiviteit van de
betrokkene is. Ook wanneer het slechts
om een bijkomstige activiteit gaat, kan dit
tot de kwalificatie als kredietgever leiden.
Wanneer een bankagent in eigen naam
en voor eigen rekening krediet verleent,
stelt zich dus het probleem van de
kwalificatie als kredietgever waarvoor
men niet over de nodige vergunningen
beschikt. Het komt in eerste instantie
aan de tussenpersoon zelf toe om erover
te waken niet in een dergelijke situatie
verzeild te raken. Op de financiële
instellingen, opdrachtgevers van de
tussenpersoon, rust ter zake evenwel
ook een zekere verantwoordelijkheid om
erover te waken dat de agenten waarmee
zij samenwerken aan de reglementering
voldoen. Vanuit dat oogpunt mag het niet
verwonderen dat financiële instellingen
nog eens heel uitdrukkelijk in het contract
opnemen wat eigenlijk al op basis van de
wet niet mag: namelijk zonder daartoe te
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zijn vergund voor eigen rekening krediet
verlenen in het kader van een handels- of
beroepsactiviteit.

moeilijker en komt men veel sneller tot het
besluit dat het om een krediet in het kader
van de professionele activiteit gaat.

Zijn er geen uitzonderingen
mogelijk? Is er bijvoorbeeld
sprake van niet-toegelaten
kredietverlening voor eigen
rekening wanneer een bankagent
geld voorschiet aan de partner
waarmee hij samenwoont? Of
wat als een bankagent met zijn
privégeld één van zijn kinderen
een lening toekent?

In veel gevallen zal het contract tussen
de agent en de financiële instelling
de handelingsvrijheid van de agent
evenwel verder inperken dan wat
louter op basis van de wet het geval is.
Het aanknopingspunt daartoe is niet
zozeer de financiële wetgeving, maar
wel de agentuurverhouding. Het staat
de partijen in principe immers vrij
om in de overeenkomst de kring van
toegelaten activiteiten zo wijd of zo eng te
omschrijven als men wil. Daarbij kan men
er dus ook voor kiezen om het verlenen
van krediet voor eigen rekening geheel
te verbieden. Een dergelijke afspraak is
principieel rechtsgeldig, ook al zou het om
kredieten in de privésfeer gaan. Nochtans
is ook in dit opzicht een zekere nuance
op zijn plaats. We zitten hiermee immers
niet meer in de sfeer van de financiële
wetgeving waar het onderscheid tussen
wit en zwart duidelijk afgetekend is, maar
wel in de sfeer van het contractenrecht,
waar er naast wit en zwart, ook ruimte is
voor een aanzienlijke grijze zone.

Op deze vraag moet een onderscheid
worden gemaakt tussen de situatie
waarbij alleen rekening moet worden
gehouden met de wet enerzijds en de
situatie waarin ook rekening moet worden
gehouden met specifieke regelingen uit
het agentuurcontract anderzijds.
Bij de loutere toepassing van de wet, dus
zonder verdere contractuele beperkingen,
lijken zich toch nog verschillende
situaties te kunnen voordoen waarin
een bankagent zonder probleem kan
overgaan tot kredietverlening voor eigen
rekening. Dat zal in het bijzonder zo zijn
wanneer deze kredietverlening zich niet
afspeelt in het kader van de handels- of
beroepsactiviteit van de betrokkene, maar
duidelijk in de privésfeer te situeren valt.
Denk daarbij aan een het krediet, onder
welk vorm ook, dat een agent verleent
aan zijn of haar partner of aan zijn of haar
kinderen. Een bijkomend element dat
erop wijst dat het om een verrichting in
de privésfeer gaat, is dat deze niet tegen
marktvoorwaarden wordt voltrokken.
Hetzij op het vlak van de rente, hetzij op
het vlak van de waarborgen. Kredieten aan
naaste familieleden zonder waarborgen
en zonder rente of met een zeer lage
rente, leiden niet tot de kwalificatie als
kredietgever. Omdat men deze kredieten
niet aan het publiek aanbiedt, houdt
dit evenmin een schending in van de
loyauteitsplicht die een agent ten aanzien
van zijn opdrachtgever heeft op basis
van de agentuurwetgeving. Er is immers
geen sprake van een concurrentiële
verhouding. Voor kredieten die buiten
een gezinscontext worden verleend,
bijvoorbeeld aan vrienden, ligt dit heel wat

Zo lijkt het ons bijvoorbeeld geheel
onredelijk om op basis van een dergelijk
contractueel verbod aan te nemen dat
een bankagent uit zijn privé-middelen
geen krediet zou mogen geven aan zijn
eigen professionele vennootschap of vice
versa. Dit zou immers een verregaande
belemmering betekenen van de kantoororganisatie van de agent. Het inroepen
van een dergelijk krediet door een
financiële instelling als een schending
van de bepalingen van de agentuurovereenkomst lijkt ons moeilijk te verzoenen
met het principe van de goede trouw
en de loyauteitsplicht die daarvan een
concretisering is. Deze loyauteitsplicht rust
immers niet alleen op de agent, maar ook
op de opdrachtgever. Er kan in dat opzicht
overigens niet genoeg gewezen worden
op het belang van de zelfstandigheid
van de tussenpersoon op het vlak van
de kantoororganisatie. Wanneer dat
onvoldoende het geval is, kwalificeert de
tussenpersoon immers als handelsvertegenwoordiger en dus als werknemer en

niet langer als zelfstandig agent. Wat de
kredietverlening voor eigen rekening in
de context van vennootschappen betreft,
kan tot slot nog worden opgemerkt dat
steeds moet worden gekeken met wie
het agentuurcontract werd gesloten.
Wanneer dit immers met de professionele
vennootschap van de agent werd gesloten,
is in principe enkel de vennootschap
door dit contract gebonden en niet de
natuurlijke persoon, en vice versa. Ook op
dit punt staat het de partijen evenwel vrij
contractueel in een afwijkende regeling te
voorzien.

Wat als een agent een krediet
verleent dat hij op basis van de
wet wel zou mogen verlenen,
bijvoorbeeld aan zijn partner,
maar deze mogelijkheid
contractueel werd verboden? Wat
kunnen daarvan de gevolgen zijn?
De gevolgen hiervan lijken mij relatief
beperkt. De agent begaat op dat ogenblik
weliswaar een fout, hij of zij overtreedt
namelijk een bepaling van het contract.
En iedere fout kan in principe aanleiding
geven tot een schadevergoeding. De
omvang van de schade zal in deze evenwel
niet eenvoudig te bewijzen vallen en
zelfs al zou men de omvang door middel
van een schadebeding in het contract
hebben vastgelegd, de rechtbank kan het
bedrag daarvan steeds matigen. Tot een
beëindiging van het agentuurcontract kan
het sluiten van een contractueel verboden
kredietcontract bovendien ook moeilijk
leiden. De wet beschermt de agent op dit
punt immers uitdrukkelijk door te stellen
dat enkel ernstige tekortkomingen die
iedere verdere samenwerking onmogelijk
maken een voldoende reden zijn om het
contract met onmiddellijke ingang te
beëindigen. Het verlenen van een krediet
voor eigen rekening, dat op basis van de
wet toegelaten zou zijn, maar verboden
is op basis van het contract, bijvoorbeeld
aan een gezinslid, lijkt ons in dat opzicht
niet als een ernstige tekortkomingen te
kunnen worden beschouwd.
Diederik Bruloot
Professor ondernemingsrecht,
verbonden aan het Instituut Financieel
recht van de Universiteit Gent

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

V.U.: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151, 1210 Brussel - Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA - 05.2017

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.
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Einde wettelijk overgangsregime
van 18 maanden

voor kredietbemiddelaars
Kredietbemiddelaars hadden tot 30 april 2017 de tijd om hun aanvraag tot inschrijving te doen
bij de FSMA. Wie dat niet heeft gedaan, mag sindsdien dus niet meer verder werken als
kredietbemiddelaar. Wie zijn dossier wel al ingediend heeft voor die datum via de online-applicatie
van de FSMA, mag dat wel nog.
Het overgangsregime van 18 maanden voor kredietbemiddelaars
die op 1 november 2015 al minstens een jaar actief waren, is
voorbij. Zij moesten ten laatste op 30 april 2017 hun aanvraag bij
de FSMA hebben ingediend via de online-applicatie.
Bepaalde dossiers werden echter 'on hold' geplaatst met
instemming van de bemiddelaars, zodat zij zouden kunnen
genieten van de wijzigingen in de reglementering kredietbemiddelaars. Concreet gaat het om die tussenpersonen die
hun aanvraag tot inschrijving niet konden doen omdat een
niet-uitvoerende bestuurder of een eﬀectieve leider niet aan de
vereiste beroepskennis voldeed of omdat ze ooit bestuurder was
in een failliet verklaarde vennootschap. Beide gevallen werden na
30 april 2017 rechtgezet door twee regelgevende initiatieven.

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

De lijst van de kredietbemiddelaars die hun aanvraagdossier
tijdig hebben ingediend, maar die na 30 april 2017 nog niet
definitief ingeschreven zijn op de lijsten van de FSMA omdat hun
dossier in behandeling is conform de wettelijke voorschriften,
kan variëren in functie van de conclusies van de FSMA.
Hoe kunnen de betrokken kredietbemiddelaars intussen bewijzen
dat ze hun dossier hebben ingediend, bijvoorbeeld in relatie
met hun kredietgever? Zij kunnen aantonen dat hun dossier in
behandeling is bij de FSMA door een schermafdruk te nemen
van de online applicatie waarmee zij hun aanvraag hebben
ingediend. Dit laat hen toe om verder actief te zijn.
▶ Twijfelt u of u in orde bent?
Contacteer uw kredietgever of de FSMA via mcc@fsma.be.

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE
FINANCIËLE TUSSENPERSOON
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Kader van richtlijnen
voor integratie

Record in ING

De voorbije maanden zaten BZB en Fedafin meermaals samen met de directie van ING België
en Record Bank over de integratieplannen van hun distributienet. Zolang de procedure Wet Renault nog
liep, kon weinig informatie worden meegedeeld. Na afloop van de procedure werd
opnieuw onderhandeld, waarop de directies van Record Bank en ING België een kader van richtlijnen
opstelden met betrekking tot de integratie van Record Bank en ING België.

PROCEDURE WET RENAULT
Hoewel de aankondiging van de herstructurering bij ING en
Record Bank al dateert van begin oktober vorig jaar, waren veel
agenten maanden later nog steeds in het ongewisse over hun
toekomst. Zowel de agenten die mochten verwachten verder
te kunnen gaan in het ING-verhaal als de andere zaten in de
volledige onzekerheid, wat heel zwaar weegt op hen. Boosdoener
was volgens de directie van Record Bank de wet Renault. Na
afloop van de procedure had BZB een overleg met de directies
van ING België en Record Bank over de integratieplannen van
hun bankdistributienet.

KADER VAN RICHTLIJNEN
BZB heeft de bank een aantal heel duidelijke vragen gesteld.
Daarop heeft de directie van beide banken beslist om deze te
beantwoorden en voorgesteld een “kader van richtlijnen” op te
stellen dat van toepassing zou zijn op alle agenten die een impact
ondervinden van deze integratieplannen.
Door een dergelijk kader te hanteren, wordt vermeden dat agenten
nog individueel moeten onderhandelen over de elementen die al
in het kader zijn opgenomen. Zo kunnen ze zich meer toespitsen
op die elementen die specifiek voor hen van toepassing zijn en
waarover ze in rechtstreekse onderhandeling wensen te treden
met ING België/Record Bank. BZB heeft sterk aangedrongen om
dit algemene “kader van richtlijnen” zo ruim mogelijk te maken.
Voor een aantal andere vragen die wij op tafel legden is de directie van ING België/Record Bank van mening dat hierover geen
algemene richtlijnen kunnen worden opgesteld omdat ze afhankelijk zijn van de individuele situatie van elke betrokken agent.

AGENTENVERGADERING
BZB heeft dit kader voor een 170-tal leden toegelicht op een
agentenvergadering in Zwijnaarde en Edegem.

Parlementaire vraag Johan Klaps
inzake ING - Record
KRIS PEETERS, MINISTER VAN ECONOMIE
"ING heeft op 3 oktober 2016 een transformatieplan aangekondigd. Een van de elementen van dat plan is de integratie
van het kantorennetwerk van Record Bank in het ING-netwerk.
Enerzijds, zal daardoor het kantorennetwerk van ING en Record
Bank, dat vandaag samen ongeveer 1 200 bankkantoren omvat,
gereduceerd worden tot zowat 650 kantoren. Anderzijds, is ING
in de toekomst wel van plan om een groter aantal kantoren te
laten openhouden door zelfstandige agenten. Voor zover ik
weet, gaat het daarbij om ongeveer 450 kantoren op het totaal
van 650 kantoren. De voorbije maanden hebben wij vanuit de
regering meermaals contact gehad met ING en eveneens met
de organisaties van zelfstandige agenten. De integratie van het
zelfstandigennetwerk van Record Bank in ING dient te gebeuren
in het kader van de wet-Renault. Vanuit ING kregen wij signalen
dat er om juridische redenen enkele beperkingen waren bij de
uitwerking van de voorstellen die mogelijks een impact hadden
op het personeel van de bank. De nieuwe CEO van ING heb ik
daarover bevraagd, omdat er heel wat negatieve reacties waren
op de ontstane asymmetrische informatiepositie, om het mooi
uit te drukken. Sinds begin mei is de procedure inzake de wetRenault afgerond bij ING. Er staat nog weinig in de weg om
onderhandelingen op te starten. Ik heb overigens vernomen dat
er op 3 mei een gesprek heeft plaatsgevonden tussen BZB en
de directie van ING Record Bank inzake de uitvoering van de
voorgenomen plannen van ING. In alle discretie wordt er aan
een aantal pistes gewerkt. De komende weken zijn nog dergelijke
gesprekken gepland. Ik heb ook laten weten dat als de dialoog
binnen de onderneming goed verloopt, ik mijn neus daar niet
tussen ga steken, maar dat als er problemen opduiken, ze mij
wel zullen tegenkomen. En u mogelijk ook, mijnheer Klaps."

K LAW

Onaangekondigde

fiscale visitatie
inzake

inkomstenbelastingen
In deze bijdrage analyseren wij de draagwijdte van het zoekrecht van de fiscale administratie tijdens
een aangekondigde of een onaangekondigde fiscale visitatie met betrekking tot inkomstenbelastingen.
Want in de fiscale rechtspraak is er nog steeds geen eenduidigheid hierover en ons inziens
interpreteert de fiscale administratie de draagwijdte van hun zoekrecht in de praktijk vaak te ruim.
Hierna volgt een beknopte weergave van de relevante wettelijke
bepalingen waaruit de rechten en plichten van de belastingplichtige blijken. Per topic worden er eveneens enkele praktische
richtlijnen voor de belastingplichtige gegeven. Want een goede
voorbereiding van een (onaangekondigde) fiscale controle blijkt
in de praktijk van cruciaal belang te zijn.
Alles begint met het voorleggen van het “aanstellingsbewijs” ter
identificatie, zodat u zich ervan kunt vergewissen dat wel degelijk
belastingambtenaren aan uw deur staan. Indien de betrokken
ambtenaren geen aanstellingsbewijs kunnen voorleggen, hoeft u
hen niet binnen te laten en contacteert u best de politie als deze
ambtenaren uw lokalen desondanks binnendringen.

BEWAREN EN VOORLEGGEN
VAN “BOEKEN EN BESCHEIDEN”
Overeenkomstig de wet (artikel 315 WIB/92) is de belastingplichtige verplicht om op verzoek van de fiscale administratie en
met het oog op het nazien ervan, alle “boeken en bescheiden”
voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van de
belastbare inkomsten te bepalen. In dit verband denken wij
aan de wettelijke boekhoudkundige stukken maar ook aan
overeenkomsten, leveringsbons, uittreksels, oﬀertes, enz.
Volgens de wet kan de fiscale administratie de “boeken en
bescheiden” die zij noodzakelijk achten meenemen. Hiervan
wordt een proces-verbaal opgesteld als bewijs. Merk wel op
dat de fiscale ambtenaren geen boeken en bescheiden kunnen
meenemen met betrekking tot een lopend boekjaar.
Maar de wet laat de fiscale administratie niet toe om kopieën te
nemen van de voorgelegde “boeken en bescheiden”.
Indien u uw medewerking niet verleent en dus weigert om
de “boeken en bescheiden” voor te leggen, kan dit aanleiding
geven tot een administratieve geldboete of een aanslag van
ambtswege. Belangrijk om te vermelden is dat enkel de
belastingplichtige (of zijn gevolmachtigde) verplicht is om mee
te werken. De fiscale administratie kan zich dus niet richten tot
een bediende of aangestelde van de belastingplichtige, tenzij
deze uitdrukkelijk gemachtigd is door de belastingplichtige om
haar of hem te vertegenwoordigen t.a.v. de fiscale administratie.

PRAKTISCH
Zoals hierboven gezegd, bent u enkel wettelijk verplicht om
alle “boeken en bescheiden” voor te leggen die noodzakelijk
zijn om uw fiscale toestand te bepalen. U moet dus geen
privédocumenten voorleggen, indien de fiscale administratie
hierom zou vragen.
U dient ook enkel de “boeken en bescheiden” voor te leggen die
uitdrukkelijk gevraagd worden door de fiscale administratie en
die betrekking hebben op de laatste drie afgesloten boekjaren en
eventueel het lopende boekjaar. Indien de fiscale administratie
u vooraf en op schriftelijke wijze in kennis heeft gesteld van
“aanwijzingen van belastingontduiking” waaruit een uitbreiding
van de onderzoekstermijn blijkt, moet u ook alle “boeken en
bescheiden” voorleggen die betrekking hebben op de laatste
zeven afgesloten boekjaren.
Wij raden u aan om de fiscale administratie te verzoeken om
het proces-verbaal binnen de vijf dagen (de wettelijke termijn)
na de fiscale visitatie te mogen ontvangen, als bewijs van de
meegenomen “boeken en/of bescheiden”.

ACTIEF ZOEKRECHT?
De fiscale administratie heeft in principe, op basis van de wet,
geen actief zoekrecht, wat inhoudt dat ze zelf geen kasten en/
of lades mogen openen. De fiscale administratie mag met
andere woorden geen ‘fishing expedition’ uitvoeren. Indien de
fiscale administratie toch een kast of lade wil openen, dient zij in
principe de toestemming van de belastingplichtige hiervoor te
vragen. Merk op dat de belastingplichtige moet meewerken aan
een fiscaal onderzoek, zodat u de kast of lade dient te openen
indien zich hierin relevante informatie bevindt die de fiscale
administratie wil inkijken.
Recente rechtspraak oordeelt dat de fiscale controleurs
actief op zoek kunnen gaan naar “boeken en bescheiden” en
in dit verband dus wel lades en kasten mogen openen om
hierin eventueel nuttige documentatie te vinden. Maar deze
rechtspraak wordt sterk bekritiseerd door fiscale juristen en
advocaten. Daarom is er een wetsvoorstel hangende dat de
draagwijdte van het fiscale zoekrecht duidelijker omkadert.

K LAW
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PRAKTISCH
Indien de fiscale administratie tijdens een visitatie zou overgaan
tot het actief doorzoeken van uw lades en/of kasten met het oog
op het vergaren van informatie, raden wij u aan, voorafgaandelijk
alvast geen toestemming te geven (als hierom zou gevraagd
worden), maar u evenmin hiertegen te verzetten en zeker
hierover een uitdrukkelijk schriftelijk voorbehoud te maken. U
kunt dit doen door een aangetekende brief te versturen naar
de controlediensten, of door een e-mail te verzenden aan deze
controlediensten.

KOPIE VAN COMPUTERBESTANDEN?
De belastingplichtige die een beroep doet op een
computersysteem om de “boeken en bescheiden” op te stellen,
te houden of te bewaren, is wettelijk verplicht (artikel 315bis
WIB) om op verzoek van de fiscale administratie de dossiers
met betrekking tot de analyses, de programma’s en het beheer
van het gebruikte systeem, alsook de informatiedragers en alle
gegevens die zij bevatten, ter inzage voor te leggen.
Eveneens op verzoek van de fiscale administratie, is de
belastingplichtige verplicht om op de computer en in bijzijn van
de fiscale administratie, kopieën te maken in de door de fiscale
administratie gewenste vorm alsook de informaticabewerkingen
te verrichten die nodig worden geacht om het bedrag van de
belastbare inkomsten te bepalen.
Bepaalde rechtspraak is van oordeel dat een computer gelijk
gesteld moet worden met een lade of kast, zodat de fiscale
administratie het recht zou hebben om alle computergegevens
van de belastingplichtige te doorzoeken, zonder hiervoor
toestemming te vragen. Ook deze rechtspraak wordt onder vuur
genomen door de fiscale juristen en advocaten.

PRAKTISCH
Wij raden u aan voorafgaandelijk alvast geen toestemming te
geven aan de fiscale administratie om uw computerbestanden
eigenhandig te doorzoeken en te kopiëren, maar u ook niet er
tegen te verzetten indien de fiscale administratie dit toch zou
doen. Tracht steeds zelf het stuur in handen te houden door zelf
te kopiëren wat verband houdt met de “boeken en bescheiden”,
en uw private gegevens en bestanden af te schermen.
Wordt uw computer toch door de fiscale administratie
zelf bediend en maakt zij eigenhandig kopieën van uw
computerbestanden, dient u hierover opnieuw een uitdrukkelijk
schriftelijk voorbehoud te maken, bijvoorbeeld op de wijze zoals
hierboven voorgesteld.
Wij raden u eveneens aan een inventaris van de gekopieerde
bestanden te vragen aan de fiscale administratie zodat u hiervan
een duidelijk overzicht heeft.

Filip Soetaert, advocaat bij K law Kortrijk

FISCALE VISITATIE MET HET OOG
OP HET TAXEREN VAN EEN DERDE?
Een fiscale visitatie kan in principe enkel plaatsvinden in het
kader van een onderzoek naar de belastingplichtige zelf. Zo
oordeelt de rechtspraak dat het kopiëren van gegevens bij een
financiële instelling met als doel rechtstreeks de klanten van
deze instelling te onderzoeken, een flagrante overtreding is van
het visitatierecht.
We raden u aan om in dit opzicht steeds het doel en het
voorwerp van de fiscale visitatie te bespreken en te noteren.

VERTEGENWOORDIGING
Om het bovenstaande in goede banen te leiden, raden wij u aan
om reeds bij de aanvang van de fiscale visitatie uw raadsman
en een deurwaarder te contacteren om de vaststellingen te
laten acteren. Want de belastingplichtige mag zich tijdens de
fiscale visitatie laten vertegenwoordigen door zijn raadsman.
Tot de aankomst van uw raadsman, kan u de fiscale controleurs
verzoeken te wachten in een afzonderlijke ontvangstruimte.

Filip Soetaert
Advocaat bij K law Kortrijk

OPLEIDING

Volg een

opleiding

bij een van onze partners

VAN BELLEGHEM OPLEIDINGEN
GRONDIGE FISCALE OPLEIDING
Lummen (2 & 10 okt), Gent (16 & 23 okt), Antwerpen (18 & 24 okt), Gits (5 & 12 dec)
2 punten bank, 6 punten verzekering, 6 punten hypothecair krediet en 2 punten consumentenkrediet.
ERF- EN SUCCESSIERECHT
Gits (7 & 14 nov), Antwerpen (8 & 15 nov), Lummen (9 &13 nov), Gent (21 & 28 nov)
7 punten bank & 7 punten verzekering
SUCCESSIEPLANNING
Antwerpen (20 nov), Lummen (27 nov), Gent (5 dec), Gits (7 dec)
4 punten bank en 4 punten verzekering

15% korting
voor BZB-lede
n

▶ Meer info: www.fiscaalinformatief.be/vbo

FEBELFIN ACADEMY
GEBRUIK EN BELANG VAN GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN IN VERMOGENSBEHEER
EN BELEGGINGSADVIES
Brussel (12 sept)
6 punten bank & 2 punten verzekering
FUNDAMENTEN VAN HET BETALINGSVERKEER EN DIGITALE EVOLUTIE
Brussel (4 okt)
6 punten bank
UPDATE EN IMPACT VAN DE REGELGEVING ‘HYPOTHECAIRE KREDIETEN’
Brussel (19 mei)

Minimum
15% korting
voor BZB-lede
n

▶ Meer info: www.febelfin-academy.be

PRACTICALI
VASTGOEDFISCALITEIT: RECENTE TOPICS
Gent (19 sept), Antwerpen (28 sept) & Kortrijk (3 okt)
2 punten bank & 1 punten verzekering
SUCCESSIEPLANNING IN 4 AVONDEN
Tielt (4 & 28 sept + 12 okt), Elewijt (7, 14, 21 & 28 nov), Sint-Niklaas (30 nov + 7, 14 & 21 dec)
8 punten bank & 4 punten verzekering
▶ Meer info: www.practicali.be

Gratis catering
voor BZB-lede
n

OPLEIDING
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Opleidingsaanbod 2017
PC 341
Deze opleidingen zijn gratis voor bedienden die ressorteren onder het paritair comité 341 en voor zaakvoerders indien een (van hun)
bediende(s) zich voor dezelfde opleiding ingeschreven heeft.

OPTIMALISEREN
VAN
BELEGGINGSADVIES

SEPT.

28
SEPT.

29

• Een overzicht van de
kenmerken van beleggingsproducten in termen van risico en
rendement en inzicht in de samenstelling van optimale portefeuilles.
• 28 en 29 september, 09u00 - 17u00
• Hotel Mercure, Roeselare
• 12 punten bank

TAXATIE VAN
ROERENDE
INKOMSTEN

OKT.

11

• Een overzicht van de algemene
principes bij de taxatie van roerende
inkomsten.
• 11 oktober, 14u00 - 17u00
• EY, Diegem
• 2,5 punten bank
• 2,5 punten verzekering

SCHRIJF IN VIA www.bzb.be/nl/opleidingskalender

EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN
RECHTSBIJSTANDS-,
BEROEPS- EN
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

SEPT.

14

• Een infosessie in samenwerking met
DAS en AIG over de voordelen van de
rechtsbijstand- en beroepsaansprakelijkheids- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die BZB-leden kunnen
afsluiten via BZB.
• 14 september, 19u00 - 21u00
• De Vesten, Laakdal
• 1 punt verzekering
• € 50 excl. btw

IMPACT NIEUWE
REGELS
HYPOTHECAIR KREDIET
OP TUSSENPERSOON

SEPT.

18

• De nieuwe regels inzake hypothecair
krediet zijn in voege sinds 1 april.
Deze opleiding biedt een overzicht
van de wijzigingen die deze met zich
meebrengen voor de tussenpersoon.
• 18 september, 14u00 - 17u00
• Hotel Mercure, Roeselare
• 2,5 punten hypothecair krediet
• € 70 (excl. btw)

HOE GELD HALEN
UIT UW
VENNOOTSCHAP

SEPT.

27

• Alternatieve technieken om de kloof
tussen bruto en netto te verkleinen en
om geld zo optimaal mogelijk uit uw
vennootschap te halen
• 27 september, 14u00 - 17u00
• EY, Antwerpen
• € 100 (excl. btw - 40% korting mogelijk
via KMO-portefeuille)

FSMA-NIEUWS

Professioneel e-mailadres
voortaan

verplicht

Met ingang van 1 juni 2017 moeten alle (her)verzekeringstussenpersonen,
bankagenten en bankmakelaars een professioneel e-mailadres hebben.

Kredietbemiddelaars moeten reeds over
een professioneel e-mailadres beschikken
voor alle communicaties met de
toezichthouder FSMA. Dit is immers een
inschrijvingsvoorwaarde en dus verplicht.
Kredietbemiddelaars moeten zich via
een online-applicatie inschrijven, waarbij
de FSMA het professioneel e-mailadres
gebruikt om met de aanvrager te
communiceren in verband met zijn
aanvraagdossier. Wijzigt uw e-mailadres,
dan laat u ons dit best zo snel mogelijk
weten! (Opgelet: we hebben het hier
helemaal niet over het emailadres dat u
gebruikt in de relatie met uw klanten.)

De FSMA zal het professioneel
e-mailadres ook kunnen gebruiken
voor andere mededelingen, zoals
de inning van werkingskosten, het
verspreiden van belangrijke informatie
die de tussenpersonen aanbelangen,

newsflashes enz.
De communicatie via e-mail is
eﬃciënter en laat zowel de FSMA als de
tussenpersonen toe om op een snellere
manier te communiceren.
De FSMA wil de online-applicatie die
voor de kredietbemiddelaars bestaat ook
toegankelijk maken voor (her)verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen
in bank- en beleggingsdiensten.
Theoretisch zou de FSMA vanaf 1 juni
2017 de inschrijving kunnen weigeren
van (her)verzekeringstussenpersonen en
tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten wanneer zij geen professioneel
e-mailadres meedelen. Natuurlijk hopen
we dat het nooit zover moet komen!
Indien u als tussenpersoon bij de
FSMA verscheidene inschrijvingen
heeft, dan zal er één professioneel
e-mailadres gelden (bijvoorbeeld

voor uw inschrijving als kredietbemiddelaar en ook voor uw inschrijving als
verzekeringstussenpersoon).
Wanneer u reeds bent ingeschreven
als (her)verzekeringstussenpersoon of
tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, dient u voorlopig nog niets mee
te delen. De FSMA zal u contacteren.

▶ Bron: FSMA (mei 2016). Professioneel
e-mailadres nu ook verplicht voor
(her)verzekeringstussenpersonen
en voor tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten. Nieuwsbrief voor
tussenpersonen.

FSMA-NIEUWS
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Start activiteiten verplicht
binnen

zes maanden na inschrijving

De FSMA kan met ingang van 4 mei 2017
de tussenpersonen die na zes maanden
nog geen activiteiten van bemiddeling
uitoefenen, schrappen uit het register.
Als u uw activiteiten heeft stopgezet, dan
is het in elk geval raadzaam om dit te

melden aan de FSMA. Zo vermijdt u ook
om betalingsuitnodigingen te ontvangen
voor deelname in de werkingskosten
van de FSMA. Wie op 1 januari van
een boekjaar is ingeschreven en op de
FSMA-lijst staat, is immers een bijdrage
verschuldigd.

▶ Bron: FSMA (mei 2016). Activiteit
van (her)verzekeringsbemiddeling en
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten moet starten binnen zes
maanden na inschrijving. Nieuwsbrief
voor tussenpersonen.

Uittreksels uit het strafregister
Kandidaat-tussenpersonen en hun
verantwoordelijke personen moeten
bij hun aanvraagdossier een recent
uittreksel uit het strafregister voegen.
Om geldig te zijn, moet dit uittreksel zijn
uitgereikt conform artikel 596, 1e lid van
het wetboek van strafvordering en moet
het bestemd zijn voor gereglementeerde
activiteiten. Het mag niet ouder zijn dan
drie maanden.

Sommige gemeenten zullen u vragen
om eerst door de FSMA een formulier
te laten invullen vooraleer zij u een
uittreksel kunnen overmaken. In dat geval
kan u best de FSMA contacteren via het
emailadres mcc@fsma.be. De FSMA zal u
een standaardbrief bezorgen die u aan uw
gemeente kan voorleggen.

▶ Bron: FSMA (mei 2016). Uittreksels
uit het strafregister. Nieuwsbrief voor
tussenpersonen.

SCHRIJF IN OP DE
FSMA-NIEUWSBRIEF
Abonneer u op de Nieuwsbrief voor
tussenpersonen van de FSMA via
http://www.fsma.be/nl/Subscription.aspx

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

INTERVIEW

7 redenen om voor eb-lease te kiezen
Onze adviseur: uw vast aanspreekpunt
... adviseert u over de ingediende dossiers
en garandeert een snelle afhandeling.
We beperken de kosten en vergoeden competitief
Eb-lease rekent nooit schattingskosten aan.
Gespecialiseerd advies
Eb-lease staat voor 30 jaar ervaring en expertise
in kredietverlening voor zowel hypothecair krediet,
zakenkrediet, financiële leasing en renting.
We beslissen zeer snel
U krijgt zeer snel feedback over de dossiers
die u aan de eb-lease-adviseur voorlegt.
We onderzoeken elke kredietaanvraag
We behandelen elk dossier met het nodige vakmanschap.
We zetten in op efficiëntie en gebruiksgemak
We beperken de werklast voor u als makelaar en de
doorlooptijd voor uw klant tot het absolute minimum.
Respect voor uw klantenportefeuille
Uw klant is en blijft uw klant.

WORD MAKELAAR

Bel 09 224 74 74

,

OF SURF NAAR WWW.EB-LEASE.BE

V.u. eb-lease nv – Kredietgever - Erkenningsnummers 108-549 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011672A
Burgstraat 170 - 9000 Gent, BTW BE 0424 416 570 - RPR Gent.

INTERVIEW

Momentum | 27

Bent u verzekerd

tegen bestuursfouten?
De laatste jaren zien we dat tussenpersonen steeds vaker
partnerships met elkaar aangaan. De ene keer op vrijwillig basis,
de andere keer uit noodzaak, maar steeds om elkaar te versterken.
Maar wat met fouten die men maakt als bestuurder met
grote gevolgen voor de onderneming of de andere bestuurders?
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan uitkomst bieden.
Wij stelden Stefanie Deley, underwriter Financial Lines bij AIG,
hieromtrent enkele vragen.

Stefanie Deley, underwriter Financial Lines
bij AIG

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen
van de bestuurder in het geval dat hij
persoonlijk gehouden wordt om een
bepaalde schade te betalen. De polis
voorziet ook tussenkomst in de verdedigingskosten, zowel bij burgerrechtelijke
als strafrechtelijke procedures, die
voortvloeien uit een schade-eis tegen
hem ingesteld in zijn hoedanigheid als
bestuurder.

In welke concrete gevallen is deze
polis noodzakelijk?
Een commerciële vennootschap heeft
een afgescheiden rechtspersoonlijkheid
van haar onderliggende natuurlijke
personen en treedt op door middel van
vertegenwoordigers, haar bestuurders.
In het kader van wanbeheer kunnen deze
bestuurders persoonlijk aansprakelijk
gesteld worden, of ze nu bestuurders-vennoten zijn of niet. Dit betekent
dat hun privévermogen kan aangesproken
worden. Bestuurders kunnen aansprakelijk
gesteld worden in tal van domeinen. Denk
maar aan wetgeving inzake handelsvennootschappen, faillissementen, het recht
van vestiging, enz.

Beschermt de polis je tegen
fouten van een medebestuurder?
Ja, natuurlijk. De polis wordt afgesloten
op naam van het bedrijf. Op deze
manier, worden alle bestuurders van de
verzekeringnemer gedekt. Een bestuurder
kan aansprakelijk gesteld worden voor
een individuele bestuursfout maar ook
“in solidum” met andere bestuurders. In
beide gevallen biedt de polis dekking aan
de bestuurder.

Wat met fouten als gevolg van
een beslissing van een bestuurder
en de beroepsaansprakelijkheid?
De bestuurdersaansprakelijkheid en
de beroepsaansprakelijkheid dekken
eigenlijk twee verschillende type fouten.
De bestuursfout is om het even welke
foutieve handeling of foutief nalaten in
het bestuur van de vennootschap of om
het even welk nalaten of daad die het
voorwerp uitmaakt van een vordering
tegen een bestuurder, uitsluitend
vanwege de uitgeoefende functie. De
beroepsfout is eender welke foutieve
handeling of foutief nalaten, begaan in de
professionele diensten. Als de fout gelinkt
is aan uw activiteiten als tussenpersoon,
dan zal deze dus met andere woorden
onder de beroepsaansprakelijkheid vallen.
Als deze daarentegen gelinkt is aan het
beheer van uw vennootschap zoals het

neerleggen van de jaarrekening, dan zal
de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering tussen komen.

Waarom zou een zelfstandig
tussenpersoon deze polis best
onderschrijven?
Een zelfstandig tussenpersoon die een
vennootschap opricht om zijn activiteiten
uit te oefenen is even verantwoordelijk
als alle andere bedrijven. Als bestuurder
van uw vennootschap hebt u een aantal
wettelijke verplichtingen, maar u kan ook
aansprakelijk gesteld worden door derden.
In onze laatste schadestatistiek merken
we dat 37% van onze schades werden
gevorderd door de Procureur. 24% wordt
vertegenwoordigd door derden en 17%
door de werknemers. Er is dus een breed
panel van schade-eisers en niemand is
beschermd tegen een vordering. Hier
kan de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een uitstekende bescherming
bieden.

BZB-LEDENVOORDEEL
BZB biedt haar leden de mogelijkheid
om de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering tegen gunstige tarieven af
te sluiten bij AIG.
Contacteer ons via info@bzb.be voor
een premie-inschatting.

EY

De invoering van het

UBO-register in België:
anonimiteit brokkelt af

Op 31 maart 2017 keurde de Belgische regering een voorontwerp van wet goed over de invoering van een
zogenaamd UBO-register. UBO staat voor ‘‘Ultimate Beneficial Owner’’ of uiteindelijke begunstigde.
van wet. Uiterlijk 26 juni 2017 dient de
richtlijn in de Belgische wetgeving te
worden geïmplementeerd, waardoor een
wetsontwerp evenwel niet lang meer op
zich mag laten wachten. Hierna lichten
we alvast de voornaamste kenmerken
toe van het UBO-register, zoals voorzien
in de richtlijn, waaraan het Belgische
UBO-register bijgevolg minstens zal
moeten voldoen.
Het UBO-register komt er voor de
uiteindelijke begunstigde van in Europa
opgerichte vennootschappen en andere
juridische entiteiten (o.m. trusts en
stichtingen).

Audrey De Bevere
Manager EY Private Client Services

Bert Strijckers
Senior Consultant EY Private Client Services

In navolging van de vierde Europese
anti-witwas richtlijn van 20 mei 2015,
dient er in elke lidstaat een UBO-register
te komen. Het opzet van de richtlijn is
het voorkomen van het gebruik van het
financiële stelsel van de Europese Unie
om geld wit te wassen of terrorisme
te financieren. In de richtlijn worden
de voornaamste kenmerken van het
UBO-register opgenomen, waarin enkel
minimumvoorwaarden worden gesteld.
Iedere lidstaat is vrij deze voorwaarden
strenger te implementeren in hun
wetgeving.

bevoegdheid heeft over de vorm en de
middelen om het resultaat te bereiken. In
een voorontwerp van wet voorziet België
in een invulling van deze richtlijn. Dit
voorontwerp van wet werd voor advies
aan de Raad van State overgemaakt. Na
het advies van de Raad van State zal
in principe een wetsontwerp aan het
parlement worden voorgelegd, waarbij de
contouren van het Belgische UBO-register
eveneens publiekelijk kenbaar zullen
worden.

De richtlijn is bindend voor België,
ten aanzien van het te bereiken
resultaat, waarbij België evenwel zelf de

Op het moment van schrijven is het nog
onbekend welk advies de Raad van State
zal geven. Het is dan ook te voorbarig
om reeds dieper in te gaan op de
precieze contouren van het voorontwerp

De natuurlijke personen die minstens 25%
van de aandelen of stemrechten hebben
van de vennootschap, of gerechtigd zijn
tot minstens 25% van het vermogen
ervan, kunnen worden aanzien als UBO’s.
De identificatie van de UBO’s heeft tot
gevolg dat de eigendomsketen (indien
bv. een vennootschap in het bezit is van
een andere vennootschap) moet worden
gevolgd totdat de natuurlijke personen die
het uiteindelijk belang hebben, worden
gevonden. Een individuele aanpak in elke
situatie om na te gaan wie de UBO’s zijn,
zal dan ook vereist zijn. Hierbij is ook van
belang dat indien men niet in staat is om
deze natuurlijke personen te identificeren,
het hoger leidinggevend personeel dient
te worden aangeduid als de UBO’s.
Voor trusts en stichtingen reikt de
definitie van een UBO veel verder, en
moet er melding worden gedaan van
de oprichter, de trustee/beheerder, de
protector, de begunstigde en elke andere
natuurlijke persoon die op enige manier
uiteindelijke zeggenschap heeft.

EY

Over deze UBO’s zal minstens de naam,
de geboortemaand, het geboortejaar,
de nationaliteit en de woonstaat worden
opgenomen in het UBO-register.
Daarnaast zal in principe ook de aard en
de omvang van het belang van de UBO’s
moeten worden vermeld.
De toegang tot het UBO-register is in
eerste instantie voorbehouden voor
bepaalde bevoegde autoriteiten en
meldingsplichtige entiteiten (bv. financiële
instellingen, notarissen,…). Daarnaast is
het UBO-register ook toegankelijk voor
personen met een ‘‘legitiem belang’’,
waarbij voor trusts in een specifieke
uitzondering werd voorzien.
De richtlijn voorziet in de mogelijkheid
om in uitzonderlijke situaties toegang
tot de informatie in het UBO-register
te beperken indien de UBO’s het risico
lopen op chantage, ontvoering e.d.
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De invoering van het Belgisch
UBO-register heeft een grote impact
op de bestaande anonimiteit van o.m.
aandeelhouders van vennootschappen.
Momenteel is het immers in principe
niet mogelijk om te achterhalen wie deze
personen zijn, gezien informatie over
hen vaak enkel beschikbaar is in privaat
aangehouden aandeelhoudersregisters.
Dit zou op korte termijn echter volledig
anders kunnen liggen…

Audrey De Bevere
Manager EY Private Client Services
Bert Strijckers
Senior Consultant EY Private Client
Services
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USE IT

Wist u dat de handtekening via PortiSign on Mobile dezelfde waarde heeft
als een handgeschreven handtekening en dus niet geweigerd mag worden?*
Stel ze vanaf vandaag voor aan uw klanten
en win heel wat tijd en productiviteit!
Surf naar www.brio4you.be/nl/portisign

* Op voorwaarde dat u de eID van de verzekeringsnemer heeft ingelezen in BRIO4YOU
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De beurstaks:

hoe werkt de aangifte voor

buitenlandse transacties?

Sinds begin 2017 geldt de beurstaks ook voor wie belegt via buitenlandse financiële instellingen.
Met die regeling mikt de regering op extra inkomsten uit beleggers die wilden ontsnappen
aan de belasting op beursverrichtingen in België. Hoe werkt de taks precies en welke verplichtingen
houdt ze in? Een overzicht.
Eind 2016 verwees de regering de speculatietaks naar
de prullenmand. Geen verrassing: de belasting van 33%
voor particulieren die aandelen binnen de zes maanden
doorverkopen, was niet bepaald een succes. Beleggers
hielden hun aandelen gewoon wat langer bij. Gevolg: minder
beurstransacties, waardoor ook de beurstaks – een belasting op
de prijs van verrichtingen op aandelen, obligaties en sommige
beleggingsfondsen – minder geld opbracht.

UITBREIDING BESTAANDE BELASTING

Normaal gezien heeft uw klant tijd om zijn aangifte en betaling
te regelen tot de laatste werkdag van de tweede maand die volgt
op de verrichting. Al heeft de regering een overgangsmaatregel
voorzien voor de belastbare verrichtingen die hij in de maanden
januari tot en met maart zijn gedaan: voor die belastbare
verrichtingen is de aangiftetermijn verlengd tot eind juni.
Indien hij de beurstaks betaalt via een erkende aansprakelijke
vertegenwoordiger, dan moet deze laatste de aangifte indienen
tegen de laatste werkdag van de maand die volgt op de
verrichting.

Om de tegenvallende inkomsten te compenseren, besliste de
regering om verder te bouwen op die beurstaks. Op twee sporen:

MEER INFO

1. Buitenland: ook verhandelingen via buitenlandse financiële
instellingen zijn nu belastbaar. Hetzelfde geldt als u online via
een buitenlandse instelling belegt.

Om de nieuwe maatregel tot in de details te kennen, kan u uw
klant doorverwijzen naar de site van de FOD Financiën. Hij krijgt
er antwoorden op vragen als: hoe vult u uw aangifte in? Hoe zit
het met aangifte- en betaaltermijn? Hoe betaalt u de beurstaks
precies? Enzovoort.

2. Hogere plafonds: het maximale bedrag dat u per verrichting
betaalt, is verdubbeld.
Op de aan- of verkoop van obligaties betaalt u 0,09% (met
maximaal 1.300 euro). Voor aandelen is dat 0,27% (met een
plafond van 1.600 euro) en voor kapitalisatiefondsen gaat het
om een taks van 1,32% (met een maximum van 4.000 euro).

Neemt hij zelf de formaliteiten voor zijn rekening? Dan dient
u hem een bewijs van de beurstransactie (een borderel) te
bezorgen en kan u hem bijstaan met verder advies op basis van
de richtlijnen van uw
principaal.

WAT MOET UW KLANT DOEN?
In theorie moet uw klant de beurstaks aangeven in het
aangifteformulier voor de beurstaks. Omdat het echter om
complexe materie gaat, kan hij dit ook toevertrouwen aan
zijn erkende aangestelde vertegenwoordiger. Deze moet erkend
zijn of een verzoek tot erkenning indienen (de zgn. TD-OB 02).
De erkenningsvoorwaarden zijn bij wet bepaald (KB 16/02/2017).
In de praktijk hebben veel buitenlandse banken hier al een
dienstverlening voor uitgewerkt. De meeste Nederlandse
en Luxemburgse instellingen houden bijvoorbeeld zelf al de
beurstaks in. Dat is alvast handig, want betaalt hij te laat, dan
riskeert hij stevige boetes.

Gregory Henin
Fiscaal adviseur
SBB Accountants &
Adviseurs

EERSTE HULP

Overdracht,

fusie,

nieuwe vennoot?

U bent als BZB-lid op zoek naar een overnemer, een kantoor om over te nemen,
een samenwerking of een vennoot? Laat het ons weten en wij nemen uw verzoek op in deze rubriek.
Hieronder vindt u een overzicht van de huidige verzoeken.
EÉN VAN UW COLLEGA'S
ZOEKT EEN OVERNEMER VOOR:
• bankagentschap in regio Waregem
• bank- en verzekeringsagentschap in
Zuid-Oost Limburg
• bank- en verzekeringsagentschap in
Klein-Brabant
• verzekeringsportefeuille in Sint-Niklaas
| Sint-Gillis-Waas
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Groot Dilbeek

EÉN VAN UW COLLEGA'S
ZOEKT EEN VENNOOT VOOR:
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Brugge
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Gentbrugge
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Zaventem
• bank- en verzekeringsagentschap
in regio Halle | Beersel | Dilbeek |
Zaventem
• verzekeringsagentschap in Limburg
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Groot Dilbeek

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

EERSTE HULP
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EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN PORTEFEUILLE/ZAAK OM OVER TE NEMEN:

OOST-VLAANDEREN
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in Oost-Vlaanderen
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
Waasland
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Meetjesland
• verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde | Lebbeke |
Buggenhout | Zele
• verzekeringsportefeuille in regio Waregem | Kruishoutem |
Deinze | Zingem | Oudenaarde
• verzekeringsportefeuille in regio Maldegem | Eeklo |
Brugge tot aan Nederlandse Grens
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
Buggenhout | Opwijk | Londerzeel | St Amands
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Beveren-Waas
• verzekerings- en/of bankagentschap in regio Groot-Beveren |
Sint-Niklaas | Sint-Gillis-Waas | Stekene
• verzekeringsportefeuille in regio Drongen | Nevele |
Lovendegem | Mariakerke | Gent
• verzekeringsportefeuille in regio Aalst | Asse | Ternat |
Ninove | Aﬄigem | Roosdaal
• bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Zottegem |
Wetteren | Herzele | Sint-Lievens-Houtem | Oosterzele |
Zwalm
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Gent

ANTWERPEN
• verzekeringsportefeuille in regio Antwerpen
• verzekeringsportefeuille in regio Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Mol | Lommel | Balen |
Dessel | Geel
• verzekeringsportefeuille in regio Wijnegem | Schilde |
Wommelgem | Borsbeek | Deurne | Ranst | Schoten
• verzekeringsportefeuille in regio Lier | Kontich | Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Turnhout
• verzekeringsportefeuille in regio Deurne | Borsbeek |
Wommelgem | Ranst
• verzekeringsportefeuille in regio Noord Antwerpen |
Voorkempen

WEST-VLAANDEREN
• verzekeringsportefeuille in regio Roeselare | Ieper |
Midden-West-Vlaanderen
• verzekeringsportefeuille in regio Waregem | Kruishoutem |
Deinze | Zingem | Zulte | Wortegem
• verzekeringsportefeuille in regio Oostkamp | De Haan |
Zeebrugge
• verzekeringsportefeuille in regio Maldegem | Eeklo | Brugge
tot aan Nederlandse Grens
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Zonnebeke |
Ieper | Roeselare
• bankagentschap en/of verzekeringsportefeuille in midden- &
zuid-West-Vlaanderen
• verzekeringsportefeuille in regio Kortrijk | Waregem |Menen
• bank- en verzekeringsagentschap in regio
Zuid-West-Vlaanderen
• verzekeringsportefeuille in regio Brugge | Gistel

VLAAMS-BRABANT
• verzekeringsportefeuille in Vlaams-Brabant
• bank- of verzekeringsagentschap in regio Boortmeerbeek |
Haacht | Kampenhout
• verzekeringsportefeuille Aalst | Asse | Ternat | Ninove |
Aﬄigem | Roosdaal
• verzekeringsportefeuille in regio Evere | Vilvoorde | Zaventem
| Machelen| Diegem

LIMBURG
• verzekeringsportefeuille in Limburg
• verzekeringsportefeuille in Diest | Hasselt

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

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
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

