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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 28.02.17

YTD
Geannualiseerd
2017 2016 2015 2014 2013 2012 sinds lancering*

M&G Dynamic
+1,6% +8,8% +2,0% +9,8% +6,5% +9,5%
Allocation Fund

+6,3%

M&G Prudent
+1,3% +9,2%
Allocation Fund

+2,3%

–

–

–

–

M&G Investments is een van de grootste asset managers in Europa met meer
dan 300 miljard euro activa onder beheer en met een sterke expertise in
gemengd beheer.
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 30.06.16. 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 28.02.17 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 31.01.17. 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. MAR 17 / 191602
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Edito

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

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

Momentum is een uitgave van BZB,
de Beroepsvereniging van Zelfstandige
financiële Bemiddelaars.
Verschijnt driemaandelijks.
Oplage: 7.600 ex.
Verspreiding: 7.424 ex.
BZB
Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
0466 737 571 | info@bzb.be | www.bzb.be
Verantwoordelijke uitgever
Albert Verlinden
Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
albert@bzb.be
De redactie van Momentum en de
verantwoordelijke uitgever streven naar de
grootst mogelijke betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie,
waarvoor zij echter niet aansprakelijk
kunnen gesteld worden.
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Het doet ons een plezier dat de oproep van BZB om werk te maken van een betere
bescherming van de zelfstandige agent niet in dovemansoren is gevallen. We bedanken dan
ook minister Peeters en minister Borsus voor hun genomen initiatieven.
BZB heeft de afgelopen maanden heel wat overleg gehad met de directies van ING, Record
Bank en ERGO om de bekommernissen van de zelfstandigen te uiten en om voorstellen te
doen om de herstructureringen op een transparante en sociaal en financieel correcte manier
te laten verlopen.
Zelfstandige handelsagenten zijn een specifieke vorm van zelfstandigen. Zij zijn vaak
exclusief gebonden aan hun principaal en deze loyaliteit moet ook beloond worden wanneer
er éénzijdig en om strategische redenen afscheid van elkaar wordt genomen. Het is
natuurlijk maar pas als de wegen scheiden dat je elkaar echt leert kennen, maar we krijgen
alleszins positieve signalen.
Spijtig genoeg zullen er in 2017 waarschijnlijk nog aankondigingen volgen. Er gaat geen
dag voorbij of ik lees wel ergens een artikel over de digitale disruptie in het financiële
landschap. Er is een zee van vernieuwing op komst die fundamentele wijzigingen met zich
zal meebrengen voor iedereen. Zowel de klanten en de tussenpersonen als de mensen van
de backoffice en het management zullen hier niet onderuit kunnen komen.
Maar ook in een snel veranderende wereld heeft de klant een constante nodig. Een
vertrouwenspersoon waarop hij kan rekenen, wanneer hij hem ook nodig heeft. Geen robot,
merk of app, maar een persoon van vlees en bloed die verantwoordelijk is voor zijn eigen
daden en niet werd geprogrammeerd.
Het is duidelijk dat in tijden van herstructureringen de lokale verankering van de
tussenpersoon een heel cruciale rol speelt en dat deze ook in de toekomst steeds een
belangrijke rol zal blijven spelen!
Om u een beter inzicht te geven op de digitale transformatie in de bank- en
verzekeringssector, organiseren we op 2 juni de tweede editie van ons digitaal event. Als
gastspreker verwelkomen we deze keer Bjorn Cumps, professor financiële innovatie aan de
Vlerick Business School.

16/03/2017 17:10:27

inhoud
2

Nieuwe regels hypothecair krediet vanaf
1 april

4

Opleiding hypothecair krediet

5

Wacht niet langer met het indienen van
uw aanvraag

7

FSMA lanceert vernieuwde website met
FAQ
FSMA schrapt tussenpersonen door
niet-betaling bijdrage in werkingskosten

8

PSD II: (r)evolutie van betaaldiensten

12

Gevolgen MIFID II voor tussenpersoon
niet te onderschatten

15

Opleiding MIFID II

17

BZB verdedigt belangen ERGO-agenten

19

Wet Renault verhindert communicatie
naar agenten ING en Record Bank

21

BZB breidt opleidingsaanbod sterk uit

22

Let op wanneer u uw bedrijf wenst te
verkopen

24

FECIF lobbyt voor de tussenpersoon in
Europa

26

Schenking van deelbewijzen van een
maatschap onder last tot betaling van
rente aan de schenkers: fiscaal misbruik?

28

Nieuwe richtlijnen direct marketing per
telefoon

31

Een grondige hervorming van het
erfrecht in het verschiet

32

Volg een opleiding bij een van onze
partners

33

Overdracht, fusie, nieuwe vennoot?

124159_Momentum 1-2017.indd 2

Nieuwe regels
hypothecair krediet
vanaf 1 april
Op 1 april treden de nieuwe regels inzake hypothecair krediet
in werking. De nieuwe regels werden opgelegd door Europa
en leggen een aantal voorwaarden vast om een groter professionalisme
van kredietgevers en -bemiddelaars te verzekeren met het oog op een
betere bescherming van de consument. Wij zetten de voornaamste
wijzigingen nog eens op een rijtje.
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KREDIETBEMIDDELING

∙ RECLAME EN MARKETING
Reclame- en marketingcommunicatie over kredietovereenkomsten moet eerlijk, duidelijk en niet-misleidend zijn.

∙ PRECONTRACTUELE INFORMATIEPLICHT
Kredietverstrekkers en -bemiddelaars worden verplicht om
de consumenten vóór het afsluiten van de overeenkomst
uitgebreid te informeren over de risico's aan de hand
van een zogenaamd European Standardised Information
Sheet (hierna ESIS). Ieder aanbod tot het afsluiten van een
hypotheek moet worden vergezeld van een ESIS. Daarin
staat onder andere duidelijke informatie over de mogelijke
gevaren die de consument loopt als hij de hypotheek niet kan
aflossen. De richtlijn bevat ook een aantal bepalingen die de
kredietverstrekker verplichten om de kredietwaardigheid van
de consument te beoordelen.

∙ TOEPASSINGSGEBIED
Tot nu waren er twee cumulatieve voorwaarden om te
spreken van hypothecair krediet, namelijk de hypothecaire
zekerheid en de onroerende bestemming. Voortaan vallen
onder de wetgeving hypothecair krediet ook kredieten met
hypothecaire zekerheid met een roerende bestemming. Een
autofinanciering bijvoorbeeld die door de kredietgever werd
toegestaan als een hernieuwde kredietopening onder de
dekking van een hypotheek voor alle sommen zal voortaan
moeten worden beschouwd als een hypothecair krediet,
terwijl deze volgens de huidige regelgeving werd beschouwd
als een consumentenkrediet. Ook kredieten zonder
hypothecaire zekerheid met onroerende bestemming andere
dan renovatie vallen onder het toepassingsgebied.

∙ VERPLICHT ADVIES
Er is een verplichting tot advies voor de kredietbemiddelaar.
De tussenpersoon moet een geschikte kredietvorm aanbieden
(cfr. MiFID).
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∙ JKP
Er wordt via koninklijk besluit een jaarlijks kostenpercentage
ingevoerd voor woonkredieten.

∙ TRANSPARANTIE VERGOEDINGEN
Ook worden er bepalingen inzake het beloningsbeleid en de
transparantie van de vergoedingen opgenomen. Zo moeten
kredietagenten in het ESIS transparant zijn over de vergoedingen
die ze ontvangen. Kredietbemiddelaars die commissielonen van
een of meer kredietgevers ontvangen, moeten zelfs op verzoek
van de consument informatie verstrekken over de variatie in
de hoogte van de commissielonen die worden betaald door de
verschillende kredietgevers.

∙ SPREIDING VAN COMMISSIES IN DE TIJD
Slechts maximaal de helft van de commissie aan de kredietbemiddelaar kan bij het sluiten van de kredietovereenkomst
worden uitbetaald. De rest moet volgens KB uitbetaald
worden over een periode van twee jaar. Deze maatregel treedt
in tegenstelling tot de andere nieuwe regels pas in werking op
1 januari 2018, met uitzondering van de bepalingen inzake het
hypothecair krediet met een roerende bestemming.
 BZB heeft gelobbyd om de spreiding van commissies in de
tijd te beperken. Andere partijen lobbyden ervoor om de
commissies te spreiden over een periode van vijf jaar. Door
haar actief lobbywerk heeft BZB bekomen dat de spreiding
beperkt bleef tot een periode van twee jaar. BZB zag liever
een nog kortere periode omdat een controleperiode waarin
fouten van de tussenpersoon kunnen worden ontdekt
niet echt nodig is. Bij een hypothecair krediet zit er enige
tijd tussen aanvraag van het krediet en de akte en is er de
extra controle door de notaris. Ook om te vermijden dat de
tussenpersoon zou kiezen voor snelle herfinancieringen in
zijn eigen belang, is een lange spreiding niet nodig.
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EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN

Opleiding
IMPACT NIEUWE REGELS
HYPOTHECAIR KREDIET

2,5 PUNTEN
hypothecair
krediet

Inschrijven
Naam kantoor:

18 SEPTEMBER 2017 | 14U00 – 17U00
..................................................................................................
De regels inzake hypothecair krediet zijn gewijzigd. Door de wet
van 22 april 2016 werd de Europese Richtlijn inzake hypothecair
krediet in Belgische wet omgezet. De inwerkingtreding was
voorzien voor 1 december 2016, maar werd bij KB uitgesteld naar
1 april 2017.
BZB organiseert een opleiding waarin professor Bruloot de nieuwe
regels voor de kredietbemiddelaar zal uitleggen.

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

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 2:
Komen onder meer aan bod:
•
•
•
•
•
•

Toepassingsgebied
Reclame
Toegevoegde en aangehechte contracten
Kosten en vergoedingen
Variabiliteit van de rentevoet
Vervroegde terugbetaling

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

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

SPREKER
Diederik Bruloot, professor aan de faculteit rechten van de
Universiteit Gent

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

LOCATIE

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

Hotel Mercure Roeselare
Kwadestraat 149B
8800 Roeselare

KOSTPRIJS: € 70 PER DEELNEMER
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Stuur deze strook naar esther@bzb.be
of schrijf in op www.bzb.be.
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Wacht niet langer met
het indienen van

uw aanvraag

Bemiddelaars in hypothecair krediet en consumentenkrediet
hebben nog tot 30 april 2017 de tijd om een aanvraag
tot inschrijving te doen bij de FSMA.
Jim Lannoo, woordvoerder van de FSMA,
beantwoordt hieromtrent enkele vragen.

Wat als een tussenpersoon met een voorlopige
machtiging niet tijdig een nieuwe aanvraag tot
erkenning indient?

Jim Lannoo, woordvoerder FSMA

Hoe ver staat de FSMA met de inschrijvingen van
kredietbemiddelaars?
Op 21 februari 2017 waren er reeds 2.990 inschrijvingen voor
bemiddeling in hypothecair krediet en 3.576 inschrijvingen voor
bemiddeling in consumentenkrediet.

De aanvraag moet ten laatste tegen 30 april 2017
gebeuren. De FSMA heeft zestig dagen de tijd om te
oordelen over een aanvraag. Is dat een probleem?
De FSMA moet uitspraak doen binnen twee maanden na
ontvangst van een volledig dossier tot inschrijving en binnen vier
maanden na de indiening van de aanvraag.
Een goed voorbereid en volledig dossier blijft de beste garantie
voor een snelle goedkeuring van de aanvraag. De FSMA blijft er
alles aan doen om alle ontvangen inschrijvingsaanvragen binnen
de voorgeschreven termijn te behandelen.
Deze termijnen om het dossier te behandelen zijn geen
probleem zolang een volledig dossier aan de FSMA is
overgemaakt tegen 30 april 2017. Het spreekt vanzelf dat het
geen goed idee is om te wachten tot de uiterste datum. De FSMA
deed dan ook al heel wat communicatie-inspanningen om de
sector duidelijk te maken dat een tijdig ingediend dossier een
vlotte afhandeling bevordert.
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Kredietbemiddelaars die voor 1 november 2014 actief zijn
geworden in de kredietbemiddeling krijgen de tijd tot 30 april
2017 om een inschrijvingsdossier bij de FSMA in te dienen.
Een kredietbemiddelaar met een voorlopige machtiging die geen
inschrijvingsaanvraag indient voor 30 april 2017 en toch na deze
datum actief wenst te zijn, moet na 30 april 2017 zijn activiteit
onmiddellijk stopzetten en een inschrijvingsaanvraag indienen.
De activiteit mag in dit geval pas opnieuw opgestart worden na
de goedkeuring van de inschrijvingsaanvraag.
Wie actief blijft zonder inschrijving bij de FSMA of zonder
voorlopige machtiging, stelt zich bloot aan sancties.

Wat betekent de versoepeling van de
vereiste beroepskennis voor leden van het
wettelijk bestuursorgaan van hypothecaire
kredietbemiddelaars?
Er is een regelgevend initiatief genomen om de vereisten met
betrekking tot de beroepskennis, zoals voorzien in het koninklijk
besluit van 29 oktober 2015, te wijzigen.
Overeenkomstig deze toekomstige reglementering zou voor
enkele verantwoordelijke personen van kredietbemiddelaars
(rechtspersonen) het bewijs van de beroepskennis kunnen
worden geleverd door een getuigschrift van hoger middelbaar
onderwijs (of gelijkwaardig). Enerzijds gaat het om de
bestuurders die geen functie van effectieve leider uitoefenen
(voor de bemiddelaars in hypothecair krediet). Anderzijds gaat
het om de effectieve leiders die, de facto, noch de verantwoordelijkheid hebben op de werkzaamheid van kredietbemiddeling,
noch hierop toezicht uitoefenen.
Wie geen dergelijk getuigschrift kan voorleggen, zal het bewijs
moeten leveren geslaagd te zijn in een door de FSMA erkend
examen.
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Het spreekt voor zich dat de FSMA bij de behandeling van
inschrijvingsaanvragen de aangepaste regels slechts zal kunnen
toepassen nadat de aanpassingen aan het koninklijk besluit in
voege zijn getreden. Het verdient toch aanbeveling het dossier
nu al in te dienen en met de FSMA te bespreken. Indien nodig
kan het dossier on hold gezet worden.

Wat als iemand een probleem ondervindt in zijn
dossier, bijvoorbeeld een eerder faillissement waar ik
als bestuurder bij betrokken was, een inspectie van
de FOD Economie die nog loopt, … ?
Het verdient aanbeveling om de FSMA te contacteren en het
probleem uit te leggen. Indien er regelgevende evoluties worden
verwacht, dan zal de FSMA daarmee proberen rekening te
houden, bijvoorbeeld door het dossier in overleg met de persoon
even on hold te zetten.
Wat absoluut niet kan, is liegen bij het invullen van de
vragenlijsten, hetzij door de feiten te verdraaien, hetzij door ze
te verzwijgen. Recent werd de FSMA geconfronteerd met enkele
personen die jammer genoeg daardoor hebben aangetoond niet
professioneel betrouwbaar te zijn.

OPLEIDING NIEUWE REGELS
KREDIETBEMIDDELING
BZB organiseerde op 6 maart een zeer gesmaakte opleiding
waar Diederik Bruloot, professor aan de faculteit rechten
van de Universiteit Gent, de nieuwe regels voor de
kredietbemiddelaar voor tal van BZB-leden toelichtte.
Voor wie er niet kon bij zijn, wordt de opleiding herhaald op
18 september. Zie p. 4 voor meer info.

SAVE THE DATE
DIGITALE UITDAGINGEN EN
OPPORTUNITEITEN VOOR
DE TUSSENPERSOON

2 JUNI 2017
ALM ANTWERPEN

Bjorn Cumps, Professor digital banking
Vlerick Centre for financial Services

m

www.mindsetting.be
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FSMA lanceert

vernieuwde website met FAQ
Om alle tussenpersonen en kredietgevers nog beter te informeren, heeft de FSMA haar website
met FAQ inzake kredietbemiddeling uitgebreid naar alle categorieën van tussenpersonen.

U vindt er alle antwoorden op vaak
gestelde vragen over de statuten van:
• kredietbemiddelaar in hypothecair
krediet en consumentenkrediet;
• (her)verzekeringstussenpersoon;
• tussenpersoon in bank- en
beleggingsdiensten;
• (kredietgever).
De antwoorden houden rekening met de
geldende wetgeving die van toepassing is
op de verschillende statuten.

HOE GEBRUIKT U DE WEBSITE?
• De FAQ zijn doorzoekbaar per
statuut en opgedeeld in thematische
subcategorieën.
• Op de pagina "Alle vragen" staan bij
elke vraag icoontjes om na te gaan op
welk statuut of statuten de vraag van
toepassing is.
• Voor elk statuut zijn er verschillende
checklists en een stappenplan over de
beroepskennis.
• Er is een algemene zoekfunctie om het
antwoord op uw vragen te vinden.

 Link: https://mcc-info.fsma.be/nl

FSMA schrapt tussenpersonen
door

niet-betaling bijdrage
in

Op 21 februari 2017 heeft het
directiecomité van de FSMA beslist om
een aantal tussenpersonen te schrappen
omdat ze één of meerdere bijdragen in de
werkingskosten niet hebben betaald in de
periode 2014 - 2016.
Deze tussenpersonen werden nochtans
herhaaldelijk aangemaand: ze kregen van
de FSMA
• een Newsflash geheel gewijd aan de
werkingskosten,
• een vraag tot betaling,
• een gewone herinneringsbrief,
• een aangetekende herinnering en
• een formele aanmaning.

werkingskosten

Telkens werd daarbij het adres driemaal
gecontroleerd over een tijdspanne van
ruim zes maanden.
Als gevolg van de schrappingsbeslissing
mogen zij geen enkele activiteit van
verzekeringsbemiddeling meer uitoefenen.
Zij kunnen enkel een nieuwe aanvraag
indienen en het daaraan verbonden
inschrijvingsrecht betalen, na eerst de
achterstallige werkingskosten aan te zuiveren.
Als reden van de schrapping haalt de

FSMA aan dat van professionelen in
de sector redelijkerwijze mag verwacht
worden dat zij hun correspondentie
nauwkeurig opvolgen en bijdragen in de
werkingskosten van de toezichthouder
van hun professionele activiteit. Het
opvolgen van tussenpersonen die niet
of gedeeltelijk betalen kost de FSMA
tijd die uiteindelijk door de sector wordt
gefinancierd. De FSMA zal daarom steeds
scherp toezien dat bijdragen tijdig worden
betaald.

“Van professionelen in de sector mag redelijkerwijze verwacht worden dat zij hun
correspondentie nauwkeurig opvolgen en bijdragen in de werkingskosten van de
toezichthouder van hun professionele activiteit.”

e
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PSD II: (r)evolutie
van

betaaldiensten

Op 13 januari 2018 treedt de nieuwe PSD2 (Payment Services Directive 2) in werking.
Deze Europese richtlijn is de opvolger van PSD1 uit 2007 en heeft als doelstelling
om het betalingslandschap naar een hoger niveau te tillen en innovatie in de markt te bevorderen
door een level playing field mogelijk te maken. Voor traditionele spelers
in het betaallandschap als banken heeft de naderende invoering grote gevolgen.
Wij stelden Ivo Van Bulck, Director Commercial Banking FEBELFIN
en Johan Devriese, Strategy Senior Manager Accenture, hieromtrent enkele vragen.

IVO VAN BULCK
Kan je even schetsen wat de betaalrichtlijn inhoudt?
De Payment Services Directive (PSD) die vandaag van toepassing
is, is een Europese richtlijn die in 2007 werd aangenomen om
de betaaldiensten binnen de Europese Unie te reguleren. Deze
richtlijn was de noodzakelijke juridische grondslag van de Single
Euro Payments Area (SEPA). Het doel van SEPA was om in
Europa één “betaalruimte” te creëren waarin eurobetalingen via
overschrijvingen (SCT of SEPA Credit Transfer), domiciliëringen

(SDD of SEPA Direct Debit) en kaartbetalingen overal op
vergelijkbare wijze functioneren, zowel op binnenlands als op
grensoverschrijdend niveau. Enerzijds lag de focus vooral op
een geharmoniseerd speelveld voor consumentenbescherming
(transparantie over alle kosten en bescherming tegen fraude)
én de rechten en verplichtingen voor de betaalinstelling en
haar gebruikers. Anderzijds was het ook de bedoeling om én
technologische innovatie aan te moedigen én de concurrentie
binnen de EU te verhogen door deelname in de financiële sector
te vergemakkelijken, ook voor niet-bancaire instellingen.
Op 25 november 2015 werd de herziening van de PSD-richtlijn
aangenomen: PSD2. Hiermee wordt een verdere uniformisering
van het betaalverkeer in de EU bewerkstelligd. PSD2 omvat
diverse wijzigingen en uitbreidingen ten opzichte van de
initiële versie. Die wijzigingen moeten per 13 januari 2018 door
de verschillende EU-lidstaten in de nationale wetgeving zijn
doorgevoerd.

PSD II zal grote wijzigingen meebrengen in
het Europese betaallandschap. Wat zijn de
belangrijkste?

Ivo Van Bulck, director commercial banking FEBELFIN.
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De belangrijkste wijziging is dat kredietinstellingen ertoe
verplicht zullen worden om derde partijen toegang te verlenen
tot rekeninginformatie en betaalgegevens, uiteraard mits
akkoord van de klant. Die derde partijen, de zogenaamde third
party providers of “TPP’s”, hoeven geen kredietinstelling te zijn.
Dit kunnen ook andere bedrijven zijn die financiële diensten
willen aanbieden. Het valt te verwachten dat meerdere TPP’s
zoals bijvoorbeeld technologiespelers, telecombedrijven en
internetproviders hun klantenrelaties zullen willen versterken
door ook betaaldiensten aan te bieden.
Daarnaast komt er ook een verbod op surcharging: de
handelaar zal geen kost mogen vragen aan de klant voor een
kaartbetaling aan zijn betaaltoestel, wat vandaag soms nog wel
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eens gebeurt voor kleine kaartbetalingen. Een andere wijziging
is eerder geografisch: het zal voortaan volstaan dat ofwel de
opdrachtgever ofwel de begunstigde in de EER (Europese
Economische Ruimte) is gevestigd om de richtlijn en haar
bescherming in te roepen. Ten slotte zal er geen beperking meer
zijn tot de munten van de EER. Ook rekeningen en betalingen in
andere valuta (USD, …) vallen onder PSD2.

De nieuwe Europese betaalrichtlijn wordt doorgaans
gezien als een gamechanger. Zie je dit voornamelijk
als een opportuniteit of een bedreiging voor de
banken? Of een combinatie van beide?
De banken zullen geconfronteerd worden met spelers die voor
concurrentie zullen zorgen bij bepaalde activiteiten. De financiële
sector verwelkomt dan ook het juridisch kader waarbinnen dat
zal gebeuren. Het is cruciaal dat de nieuwe betalingsdienstaanbieders ook gereglementeerd zullen zijn en aan dezelfde regels
moeten voldoen op het vlak van veiligheid en deugdelijk bestuur,
wat de bescherming van de consument ten goede komt. De
banken gaan immers verplicht worden om gegevens door te
geven aan die nieuwe spelers.
De banken zullen (mee) moeten innoveren en eventueel allianties
aangaan met techspelers. Een recent voorbeeld hiervan is
Android Pay: een samenwerking van verschillende banken in
België en Google. Binnen deze innovatie zal de bank de klant
steeds vooropstellen. Cruciaal in dit verhaal is immers het
vertrouwen dat de klant heeft in zijn of haar bank. Privacy maakt
daar een zeer belangrijk deel vanuit.
Een studie van Febelfin, ‘De digitale bank en uw privacy: een
kwestie van wederzijds vertrouwen’ toont aan dat 57% van
de Belgen bezorgd is om zijn privacy en daar ook tracht naar
te handelen. In diezelfde studie gingen we ook na of de Belg
de bank(en) waarbij hij klant is, vertrouwt op het gebied van
verwerking van zijn persoonsgegevens. 81% van de Belgen
antwoordde hier positief op. Banken genieten bij klanten dus een
zeer sterke reputatie wat betreft de beveiliging en vertrouwelijke
verwerking van de persoonsgegevens van klanten. Hoewel de
gemiddelde Belg internetbedrijven en sociale media zeer intensief
gebruikt, blijkt uit de aangehaalde studie dat deze spelers heel
wat minder vertrouwen genieten. Amper 16% van de Belgische
bevolking zegt vertrouwen te hebben in internetbedrijven en niet
meer dan 9% heeft vertrouwen in sociale media.
Banken zullen mijns inziens zeer solide partners blijven. Zij
kunnen onder meer op het vlak van privacy buigen op een
jarenlange verstandhouding en vertrouwen naar de klant toe,
mede dankzij hun bemiddelaars.

Hoe verwachten banken dat het betaallandschap de
komende jaren zal evolueren? En hoe stemmen ze
hun business model af op deze verwachtingen?
PSD2 vormt meer dan ooit de grondslag voor het juridisch
kader van de online betalingen. Daarom is de behoefte aan
Europese standaarden, op basis waarvan de banken zich
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kunnen voorbereiden op het nieuwe kader, zeer groot. Banken
zijn absoluut vragende partij. Voor de ontwikkeling van deze
standaarden kijkt de industrie naar de European banking
Authority (EBA) die via PSD2 werd aangesteld om hiervoor
richtsnoeren en technische reguleringsnormen uit te schrijven.
De EBA werkt hiervoor nauw samen met de Europese Centrale
Bank (ECB).
Zo hebben EBA en ECB de afgelopen 18 maanden gewerkt aan
het opstellen van de definitieve ontwerpversie van de Technische
reguleringsnormen (RTS) inzake klantauthenticatie en gestandaardiseerde en veilige communicatie tussen banken en
niet-bancaire financiële dienstverleners. Deze RTS legt vast welke
informatie de banken zullen moeten delen met de TPP’s alsook
hoe vaak en op welke manier.
Op 23 februari 2017 publiceerde EBA haar finale ontwerp
van deze RTS. Maar dit betekent nog niet dat de industrie
hiermee aan de slag kan. Het is immers zo dat deze technische
reguleringsnorm nu aan het Europees Parlement en de Europese
Commissie wordt voorgelegd voor een nauwkeurig en kritisch
onderzoek van de tekst. Pas wanneer deze tekst goedgekeurd
en gepubliceerd wordt in het Publicatieblad van de Europese
Unie, wordt deze van kracht. De markt heeft vanaf dan
18 maanden om de RTS te implementeren. Dit geeft alle spelers
de nodige tijd om standaarden te ontwikkelen die in lijn zijn
met de RTS. Concreet betekent dit dat deze RTS ten vroegste in
november 2018 in voege treedt.

Zal PSD II een impact hebben op de financiële
tussenpersoon?
De impact voor de zelfstandige bankagent zal eerder minimaal
zijn. PSD2 raakt immers niet aan de verhouding tussen agent en
principaal. Wel zal de agent zich ervan bewust moeten zijn dat
betalingen voortaan ook kunnen verlopen via de zogenaamde
TPP’s die financiële diensten aanbieden. Het valt niet uit te
sluiten dat de consument hierover vragen zal stellen aan zijn
vertrouwde bankier. Goede en accurate informatie door de
bankagent is dan ook belangrijk om het vertrouwen in het
(Europese) betaalverkeer te behouden. We blijven rekenen op de
tussenpersoon!
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KRIJGEN AL UW KLANTEN EEN
BESCHERMING OP MAAT VOOR HUN
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vivium beschermt uw
klanten tegen het onvrijwillig verspreiden van computervirussen én tegen
dataverlies. Voor uw IT-klanten kunt u waarborgen toevoegen tegen de
schending van rechten en patenten en het onopzettelijk misbruik van
vertrouwelijke gegevens.
Wist u trouwens dat Vivium voor heel wat beroepen een oplossing op maat
heeft? En dat tegen bijzonder aantrekkelijke premies.
Uw account manager Non-Life vertelt u er graag meer over.
Ontdek ook ons volledig aanbod op V-Connect.
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JOHAN DEVRIESE
CEO's van banken zijn bezorgd over de impact van
PSD2 op hun business model. Is die vrees gegrond?
PSD2 zal zeker een impact hebben op de financiële sector
zoals we die nu kennen. Zie het een beetje als de nummer
overdraagbaarheid in telco, waar de verandering in regelgeving
zorgde voor een toename in de concurrentie. Als gevolg van
PSD2 wordt het makkelijker voor nieuwe spelers om financiële
diensten aan te bieden, zonder dat de klant daarvoor zijn
bankrekening moet veranderen. Het wordt dan bijvoorbeeld
mogelijk om te bankieren via Facebook of WhatsApp, als
ze die dienst willen aanbieden! Ook wordt het mogelijk om
verschillende rekeningen van verschillende banken te beheren
in 1 applicatie. De bank verliest als het ware het monopolie op
de toegang tot zijn eigen rekeningen. Dit zal er voor zorgen dat
de partij die het contact met de klant heeft, dit is degene die de
front-end applicatie aanbiedt, meer macht zal hebben dan de
partij die de bankrekening aanbiedt (de bank). Banken die erin
slagen om het contact met de klant te behouden, zullen sterk
staan. Dit is zeker het geval als ze samenwerken met andere
partners om nieuwe oplossingen aan te bieden. Banken die enkel
rekeningen aanbieden zonder bijkomende toegevoegde waarde,
zullen het moeilijk hebben.

Als gevolg van PSD2 zal de concurrentie tussen
bestaande financiële instellingen enerzijds en
FinTech's, IT- en telecom vennootschappen
anderzijds enorm verhogen. Hoe snel zal die evolutie
zichtbaar zijn voor de consument?
Hier is nog veel onzekerheid over. Behalve enkele “early
adoptors” zijn de meeste mensen gewoontedieren, zeker als het
gaat om het beheer van rekeningen en betalingen. Het is niet
omdat er een nieuwe oplossing in de markt komt dat mensen die
onmiddellijk gaan gebruiken. Er moet ook voldoende vertrouwen
zijn. Hier gaat tijd over. Dit neemt niet weg dat er al zeer snel
enkele oplossingen in de markt zullen komen die veel impact
kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld Facebook. Ook voor online
aankopen. Vandaag word je hierbij nog veel doorverwezen naar
een andere site om je rekeningnummers, kaartgegevens en/of
code in te geven. Met PSD2 kan de webshop de betaling zelf
initiëren, wat zorgt voor een beter klantervaring. De snelheid van
deze evolutie zal echter ook afhangen van de banken zelf. PSD2
voorziet dat banken toegang moeten geven aan derden, toch
zijn er nog mogelijkheden om dit wat tegen te houden. Banken
kunnen verschillende standaarden hanteren voor de informatie
uitwisseling, beveiliging, etc. Daardoor is het moeilijker voor
derde partijen om toegang te hebben. Maar de banken weten
ook dat PSD2 nog maar het begin is. Werken ze onvoldoende
mee, dan komt er wel een PSD3, die ook die barrières wegwerkt.

Welke opportuniteiten zie je in termen van
toegevoegde waarde voor de klant?
PSD2 heeft heel wat voordelen voor de klant. Het wordt
makkelijker voor online applicaties om een geïntegreerde
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Johan Devriese, strategy senior manager accenture.

gebruikservaring aan te bieden. Stel je even voor dat je
Nespresso machine zelf online pads bijbesteld en betaalt zonder
dat je daarvoor telkens kredietkaartgegevens of bankgegevens
moet invullen. Een ander voorbeeld is “account aggregatie”,
waarbij je in 1 toepassing een overzicht krijgt van al je tegoeden
en uitgaven op al je rekeningen bij verschillende banken.

Er is een cruciaal spanningsveld tussen
gebruiksgemak en bescherming van privacy.
Hoe zie je dit evolueren?
Dit is een heel ander verhaal. Hier komt er ook nieuwe
regelgeving aan: GDPR (Global Data Protection Regulation).
In het kort komt het er op neer dat de klant zelf zal kunnen
aangeven welke data er mag gedeeld worden en met wie.
Vandaag is het nog “one size fits all”. Ofwel aanvaard je de
“term en conditions” en kun je een applicatie gebruiken ofwel
niet. We zullen evolueren naar een wereld waarbij iedereen kan
kiezen hoeveel privacy hij weggeeft en hoeveel gebruiksgemak hij
daarvoor in de plaats wil.

 BEREID U GOED VOOR
OP DE NIEUWE PRIVACYREGELS
Als tussenpersoon beschikt u over heel wat privacygevoelige
informatie van uw klanten. Vanaf 25 mei 2018 legt Europa u
een hele reeks nieuwe voorwaarden op om de privacy van
uw klanten te beschermen. Hoewel dit nog veraf lijkt, doet u
er goed aan om nu al de nodige maatregelen te treffen.
Zo worden de regels tot verwerking van persoonsgegevens
veel strikter en moet u transparanter zijn over hoe u dit
doet. Er wordt een recht om vergeten te worden ingevoerd
en de standaardopties inzake privacy moeten de meest
beveiligde zijn. Wie niet aan de nieuwe regels voldoet,
riskeert zwarte sancties.
Bereid u goed voor en volg de opleiding die BZB organiseert
op 27 juni (zie www.bzb.be voor meer info).
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Gevolgen MIFID II
voor tussenpersoon

niet te onderschatten

MiFID II is een herziening van de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID),
die in 2007 in werking trad om beleggers beter te beschermen en de transparantie van de financiële
markten en producten te bevorderen. De richtlijn treedt pas in werking op 3 januari 2018,
maar zal net als MiFID I een grote impact teweegbrengen op het financiële landschap.
Tom Van Dyck, Partner van het kantoor Liedekerke, licht toe.
zeer belangrijke wijziging betreft het “onafhankelijk advies”.
Heel eenvoudig gezegd, moet elke MiFID-onderneming (de
banken en beleggingsondernemingen) in Europa voor 3 januari
2018 een fundamentele keuze maken of men aan de klanten
“onafhankelijk” of – excuseer me voor de term – “niet-onafhankelijk” advies wil aanbieden. Wie kiest voor een business model
van onafhankelijk advies, zal zeer verregaande beperkingen
moeten aanvaarden. Zo bijvoorbeeld moeten commissies of
andere vergoedingen die de MiFID-onderneming krijgt van
derden, aan de klant worden teruggestort. Deze beperkingen
zijn niet van toepassing op niet-onafhankelijk advies. Praktisch
betekent dit dat wie zich vandaag in de markt bestempelt als
“onafhankelijk”, zal moeten beslissen of dit model behouden kan
blijven of niet.

Kan u wat meer zeggen over die inducements? Nu en
dan krijgen we reacties van onze leden over verbod
op commissies of transparantie van commissies. Wat
bepaalt MiFID II in dat verband?

Tom Van Dyck, partner Liedekerke

Wat zijn volgens u de belangrijkste wijzigingen
die een impact zullen hebben op de zelfstandige
bankagent en -makelaar?
Ik zie twee zeer belangrijke wijzigingen. Ten eerste verstrengt
MiFID II het systeem van de vergoedingen (inducements)
voor de banken en beleggingsondernemingen. Dit zal
mogelijks als gevolg hebben dat de bestaande vergoedingsstructuren voor tussenpersonen worden herzien. Een tweede
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Zoals gezegd, verstrengt MiFID II de inducement-regels voor
de banken en beleggingsondernemingen. Deze regels zullen
dus niet rechtstreeks van toepassing zijn op bankagenten
en -makelaars. Dat gezegd zijnde, vergoedingen die door de
MiFID-onderneming worden ontvangen van of betaald aan
derde partijen (dus elke andere persoon dan de betrokken cliënt),
zijn slechts toegelaten op voorwaarde dat de cliënt hierover
duidelijk geïnformeerd wordt en de vergoeding de kwaliteit
van de dienst verbetert. Deze voorwaarden moeten onder
MiFID II zeer streng worden geïnterpreteerd. Een algemene
samenvatting of enkele voorbeelden van betaalde en/of
ontvangen inducements volstaat niet om de cliënt te informeren.
Er moet een volledige en gedetailleerde lijst worden verstrekt,
wat mogelijks tot gevolg kan hebben dat de MiFID-onderneming
bijkomende eisen oplegt aan haar tussenpersoon inzake
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transparantie van commissielonen. De inducements moeten
bovendien effectief de kwaliteit van de dienstverlening
verbeteren, een theoretische toegevoegde waarde voor de cliënt
is niet voldoende. De MiFID II-regels zullen dus tot gevolg
hebben dat de banken en beleggingsondernemingen bepaalde
vergoedingen niet langer kunnen aanrekenen, wat op zijn beurt
gevolgen kan hebben voor de bankagenten en -makelaars.

We horen ook regelmatig spreken van “product
governance”. Wat moeten we hieronder verstaan?
En heeft dit een impact op de zelfstandige
tussenpersoon?
Product governance verwijst naar de MiFID II-regels die, kort
gezegd, ervoor moeten zorgen dat het juiste beleggingsproduct
bij de juiste investeerders terecht komt. Zo moet de “fabrikant”
van een beleggingsproduct vooraf bepalen welke potentiële
investeerders de doelgroep zullen vormen, afhankelijk van de
manier waarop het product gedistribueerd zal worden en de
kenmerken van het product, waaronder complexiteit, risico en
fiscaal regime. Vervolgens moet erop worden toegezien dat dit
product ook effectief bij de juiste doelgroep terecht komt. De
fabrikant van het product en de distributeur, dit wil zeggen de
beleggingsonderneming of kredietinstelling die het product

aanbiedt, zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.
De “product governance”-regels zullen echter ook een impact
hebben op de bankagent en -makelaar, aangezien de banken
en beleggingsondernemingen in hun overeenkomst met de
tussenpersoon de nodige verplichtingen zullen opnemen om te
verzekeren dat de nieuwe regels worden nageleefd.

Kan u tot slot iets meer zeggen over ongoing
suitability?
De bestaande MiFID-vragenlijsten zullen opnieuw moeten
worden aangepast en er zal meer aandacht worden besteed
aan de risicobereidheid en financiële draagkracht van de klant.
Belangrijk is ook de ongoing suitability. Dit betekent dat als er
een voortdurende relatie bestaat met de klant, er moet worden
verzekerd dat de informatie steeds up-to-date en toereikend
is. De passend- en geschiktheidstest zal in dat geval dus
regelmatiger dan nu moeten worden herhaald.

Tom Van Dyck geeft een opleiding over MiFID II op 18 april.
Zie p. 15 voor meer info.

GROTE IMPACT OP TUSSENPERSOON
We vroegen ook Carine Vansteenbrugge, directeur van BZB, waar zij de impact
van MiFID II vooral ziet voor de zelfstandige bankagenten.
“We zijn volop bezig om MiFID II en
de mogelijke impact te bestuderen. We
zien nu al dat de kredietinstellingen
en de beleggingsondernemingen
zich voorbereiden. Zo zien we al
een impact op de gevraagde kennis
bij die personen die bemiddelen in
beleggingsproducten. Een deel van
de banken gaan het beleggingsadvies
voorbehouden aan personen die een
extra opleiding hebben gevolgd of
die een bijkomend certificaat hebben
behaald. Het gaat dan niet alleen
om goede kennis van de beleggingsproducten, maar ook om het goed
begrijpen van de verdergaande
gedragsregels zowel voor wat betreft
beleggingen als om goed inzicht in
de eisen van product governance. Een
aantal banken gaan zover dat ze dit
soort van activiteit enkel nog zullen
toelaten aan personen die quasi full
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time bezig zijn met bemiddeling in
beleggingsproducten.
Verder zouden de verdergaande eisen
met betrekking tot recording van
communicatie inzake cliëntenorders
een impact kunnen hebben op

de zelfstandige agenten waar
beleggingsadvies of klantenorders
kunnen worden doorgegeven. Indien de
telefoonconversatie of de e-mails van in
het begin moeten worden bijgehouden,
dan zou dit wel gevolgen kunnen
hebben op de zelfstandige agenten.
Zodra we dit verder hebben kunnen
bestuderen, zullen we hier zeker op
terugkomen.”
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eb-lease, uw partner voor
krediet, leasing en renting.

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.

124159_Momentum 1-2017.indd 14
advertentie A4.indd 1

16/03/2017 17:10:58
28/11/16 15:21

6 15:21

EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN

Momentum | 15

Opleiding
IMPACT MIFID II OP TUSSENPERSOON

2 PUNTEN
bank

Inschrijven

18 APRIL 2017 | 14U00 - 16U30
Naam kantoor:
MiFID II is een herziening van de Europese richtlijn Markets in
Financial Instruments Directive (MiFID), die in 2007 in werking
trad om beleggers beter te beschermen en de transparantie van de
financiële markten en producten te bevorderen. De richtlijn treedt
pas in werking op 3 januari 2018, maar zal net als MiFID I een
grote impact teweegbrengen op het financiële landschap.
Tom Van Dyck zal een toelichting geven bij de belangrijkste
bepalingen uit MiFID II die een impact kunnen hebben op de
zelfstandige bankagent.
Komen onder meer aan bod:
• Product governance
Kredietinstellingen of beleggingsondernemingen
moeten ervoor zorgen dat financiële producten (blijven)
tegemoetkomen aan de noden van de doelmarkt en dat die
producten enkel aan die doelmarkt worden verdeeld.
Wat houdt dit precies in en welke gevolgen gaat dit hebben op
de distributie door tussenpersonen?
• Suitability report
In geval van suitability moet telkens een suitability report
worden verstrekt aan de klant. Wat houdt dit in? Welke
gevolgen kan dit hebben voor de tussenpersoon?
• Inducements
MiFID II legt bijkomende beperkingen op inzake inducements
voor de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Heeft
dit gevolgen voor de agent?
• Bewaring en recording van gegevens
MiFID II legt bijkomende beperkingen op inzake bewaring en
recording van gegevens. Welke gevolgen zullen deze hebben
voor de tussenpersoon?

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

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

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

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

SPREKER
Tom Van Dyck, partner Liedekerke

LOCATIE
Huis van de Bouw
Tramstraat 59
9050 Zwijnaarde

KOSTPRIJS: € 65 PER DEELNEMER
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Stuur deze strook naar esther@bzb.be
of schrijf in op www.bzb.be.
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BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE
FINANCIËLE TUSSENPERSOON









EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

UW LIDMAATSCHAP
SNEL TERUGVERDIEND

• Beroepsvereniging van
Zelfstandige financiële
Bemiddelaars
• Meer dan 2200 leden,
individueel of via hun
vriendenkring aangesloten

ALBERT VERLINDEN
voorzitter

ondervoorzitter / penningmeester

LUC COLEBUNDERS

JEAN-POL GUISSET
secretaris

ERIC VAN ASSCHE
secretaris

CARINE VANSTEENBRUGGE
directeur

ANNELIEN LIESSENS
communicatiemanager

ESTHER BACKX
eventmanager

PATRICK DE KEYSER
managementassistent

• Een jong en dynamisch
team van enthousiaste
en hardwerkende
medewerkers en
bestuurders
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BZB verdedigt belangen

ERGO-agenten

Eind vorig jaar kondigde Ergo haar intentie aan om de verkoop van levensverzekeringen stop te zetten
in België en Luxemburg en de focus te leggen op dienstverlening aan bestaande klanten.
Dit heeft niet alleen een impact op verzekeringsmakelaars, maar ook op de vele subagenten
waar ERGO mee samenwerkt. BZB en Fedafin snellen hen te hulp.
Eind vorig jaar stelde ERGO tijdens
een bijzondere ondernemingsraad haar
nieuw strategisch plan voor België en
Luxemburg voor. Een nieuwe strategie
dringt zich volgens de verzekeraar op
omwille van de moeilijke economische
context van lage rentevoeten, die vooral
ERGO in België en Luxemburg treft
door de primaire focus op levensverzekeringen en het kleinere schaalvoordeel
in de markt. De verkoop van levensverzekeringen is in een dergelijke context
verlieslatend, waardoor de verzekeraar
zich genoodzaakt ziet om de verkoop
van deze producten stop te zetten. De
focus van het nieuwe strategische plan
is gericht op de dienstverlening aan de
bestaande klanten voor wie ERGO de
activiteiten wil stroomlijnen naar meer
efficiëntie.
Het voorgestelde strategisch plan zou
een impact kunnen hebben op de ca.
200 werknemers van de verzekeraar
en de verkooporganisatie in België en
Luxemburg die ERGO van plan is om
te sluiten. Contracten van bestaande
klanten worden daarentegen niet
getroffen.

Zolang de informatie- en raadplegingsprocedure die opgelegd wordt door de
wet Renault loopt, blijft alles evenwel bij
een intentie. Neemt niet weg dat BZB
intussen een overleg heeft gehad met
Ergo Insurance waarbij de mogelijke
gevolgen voor zowel de subagenten van
Ergo Partners als voor de verzekeringsmakelaars werden besproken. Het is
duidelijk dat de ca. 900 subagenten hier
de belangrijkste gedupeerden zijn.
BZB is tevreden dat Ergo duidelijk
de bereidheid heeft getoond om in
overleg te treden met zowel de diverse
vriendenkringen als met de beroepsverenigingen om de impact te bespreken
van de beslissing tot sluiting van de
verkoopsorganisatie (die pas zal vallen na
afronding van de informatie- en raadplegingsprocedure met de vakbonden).

WAT HEBBEN BZB EN FEDAFIN
GEDAAN?
• BZB en Fedafin verdedigen de
collectieve belangen van de
ERGO-agenten. Nadat contact werd
opgenomen met de directie van de
verzekeraar, is er overleg geweest
om de negatieve gevolgen voor de
tussenpersoon te beperken.
• BZB en Fedafin organiseerden in
beide landshelften een vergadering
voor de subagenten van Ergo
Partners met een eigen agentschap
waarbij de stand van zaken alsook
hun rechten en plichten werden
toegelicht. Ook gaf BZB meer info
over de omschakeling van subagent
naar het statuut van verzekeringsmakelaar of -agent. BZB en
Fedafin ondersteunen ook de
vriendenkringen van deze agenten.

Bijgevolg zijn er niet alleen belangrijke
gevolgen voor de verzekeringsmakelaars,
maar vooral voor de vele verzekeringssubagenten van Ergo Partners wiens
contract zal worden beëindigd. Ergo
Partners is immers de belangrijkste
distributiepartner van ERGO Insurance,
opererend onder het “ERGO”-merk.
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Weet u hoeveel tijd u kan
besparen dankzij onze
digitale tools?

Reeds meerdere jaren staat Portima aan uw zijde in de digitale revolutie.
Met PortiSign on Mobile bijvoorbeeld kan een klant vandaag contracten ondertekenen
met zijn smartphone.
Dat betekent meer tijd, een hogere productiviteit en een grotere mobiliteit
voor u én uw klanten!
Ontdek alle voordelen van de digitalisering op

www.ikbespaartijd.be
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Wet Renault verhindert

communicatie naar agenten

ING en Record Bank

Maanden na de aangekondigde sanering bij Record Bank en ING weten veel agenten
nog niet waar ze aan toe zijn. BZB en Fedafin zaten meermaals samen met de directie van beide banken
maar zolang de procedure Wet Renault nog loopt, kan weinig informatie worden meegedeeld.
BZB en Fedafin dringen aan op duidelijkheid.
Hoewel de aankondiging van de
herstructurering bij ING en Record
Bank al dateert van begin oktober vorig
jaar, zijn veel agenten maanden later
nog steeds in het ongewisse over hun
toekomst. Zowel de agenten die mogen
verwachten verder te kunnen gaan in het
ING-verhaal als de andere zitten in de
volledige onzekerheid, wat heel zwaar
weegt op hen.
Boosdoener is volgens de directie van
Record Bank de wet Renault. BZB en
Fedafin pleegden de voorbije maanden
herhaaldelijk overleg met de directie van
Record Bank en ING met betrekking tot
de toekomst van zowel de agenten van
ING België als van die van Record Bank.
Het overleg verloopt in een constructieve
sfeer en verschillende scenario’s worden
besproken.
Dit alles belet niet dat de agenten
door de enorme onzekerheid bijzonder
gefrustreerd raken en in vele gevallen
voelen dat hun zakencijfer achteruitgaat
als gevolg van de aankondiging die
ING vorig jaar in oktober heeft gedaan.
Veel klanten geloven de agenten niet
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wanneer ze zeggen dat ze nog geen
nieuws hebben over het voortbestaan
van hun kantoor. Ook de personeelsleden
van de zelfstandige agenten raken
gedemotiveerd door de onzekerheid over
de toekomst van hun kantoor.
De directie van Record Bank benadrukt
dat er nog geen sprake is van een
effectieve herstructurering en dat alles
nog bij een intentie blijft. De bank blijft
tot de eventuele operationele integratie
volledig operationeel. Volgens de directie
hebben de zelfstandige agenten het zelf
in handen. De bank levert naar eigen
zeggen dezelfde ondersteuning als
voorheen aan de agenten wat service
en producten betreft en zegt hier zelfs
bijkomende inspanningen voor te leveren.
BZB en Fedafin dringen bij de directies
aan om snel duidelijkheid te geven.
Sowieso is een van de eisen van de
beroepsverenigingen dat de banken bij
een eventuele opzeg – na de afronding
van de informatie- en raadplegingsprocedure uit de wet Renault – rekening
houden met de eventuele verminderde
inkomsten als gevolg van de hele toestand.

UITBREIDING WET RENAULT
NAAR AGENTEN
De aangekondigde herstructurering
bij zowel ING als bij ERGO tonen
volgens BZB en Fedafin duidelijk
aan dat een aanpassing van de wet
Renault zich opdringt. Het is niet
aanvaardbaar dat de zelfstandige
agenten zo lang in onzekerheid
worden gehouden en intussen hun
zakencijfer zien teruglopen ten
gevolge van de verplichtingen die de
wet Renault oplegt.
BZB en Fedafin pleiten ervoor om
het overleg met de beroeps- en
belangenverenigingen van agenten
op te nemen in de wet Renault.
Hiervoor kregen ze zowel de steun
van minister van Economie Kris
Peeters, als van Willy Borsus,
minister van de Middenstand en
de KMO. De vraag tot aanpassing
werd voorgelegd ter bespreking aan
de groep van 10 (vakbonden en
werkgeversorganisaties).
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De sociale partners van de sector voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (PC341) lanceren voor 2016-2017 het
opleidingsprogramma Sofuba. Dit sectorinitiatief bevat een algemeen opleidingsaanbod voor risicogroepen.
Bent u op zoek naar opleiding om uw competenties aan te scherpen of wenst u uw banktechnische kennis te verbreden, neem
dan zeker even een kijkje op de website en ontdek het nieuwe aanbod van het Paritair Fonds.
Aanbod

Inschrijvingsprocedure:

In het aanbod kan u verschillende opleidingen
terugvinden:

1.

Via de website www.sofuba.be

2.

Indien u zich wil inschrijven, kiest u de opleiding van uw
keuze.

3.

U vult de gevraagde gegevens in en kiest uw instelling.
Indien de HR verantwoordelijke of lijnmanager niet
vermeld wordt voor uw bank, dienen alle gegevens zelf
ingevuld te worden.

4.

U ontvangt een bevestiging van de ontvangst van uw
opleidingsaanvraag.

5.

Na verwerking van de inschrijvingen ontvangt u een mail
met de bevestiging van uw definitieve inschrijving.

-

Interne en externe klantgerichtheid
Klantgericht communiceren
Klantgericht telefoneren
Introductie tot de fiscaliteit
Introductie tot de leasingwereld
Introductie tot de afgeleide financiële producten
Introductie tot vermogensbeheer
Het Belgische pensioenlandschap in een
notendop
Fundamenten van kredieten
Kredieten en zekerheden

Alle informatie betreffende het project, de doelgroep en
de gedetailleerde inlichtingenfiches per opleiding kan u
terugvinden op de website van Elan+ vanaf 31 oktober
2016.

Financiering
Het Paritair Fonds neemt de cursus- en seminariekosten volledig voor haar rekening. Documentatie en koffiepauzes zijn
inbegrepen voor de opleidingen van één dag of langer. Indien u voor onderwijs voor sociale promotie hebt gekozen, wordt de
sectorpremie op uw bankrekening gestort na ontvangst van uw aanwezigheidsattesten.
Meer info?
Paritair Fonds voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.
+32 (0)2 507 68 65 - info@sofuba.be
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BZB breidt opleidingsaanbod sterk uit
De financiële sector is in volle beweging. De vele evoluties maken een permanente bijscholing noodzakelijk
als u uw functie wil blijven uitoefenen. BZB helpt u hier graag bij en breidt haar opleidingsaanbod fors uit
met speciale aandacht voor de medewerkers die ressorteren onder het paritair comité 341.

OPLEIDINGEN VOOR MEDEWERKERS BANKAGENTEN
BZB organiseert in samenwerking met het BZB Training Institute een aantal opleidingen die gratis zijn voor bedienden die ressorteren
onder het paritair comité 341. Ook zijn ze gratis voor zaakvoerders indien een (van hun) bediende(s) aan dezelfde opleiding deelneemt.

VERMOGENS- EN
SUCCESSIEPLANNING

APRIL

25

• Een overzicht van de principes van
huwelijksvermogensrecht en erfrecht,
de fiscale aspecten van het erven
en schenken, de voorstellen van het
nieuwe erfrecht en de instrumenten van
successieplanning.
• Dinsdag 25 april 2017, 10u00 - 17u00
• EY, Antwerpen
• 5,5 punten bank + verzekering

BALANS- EN
RISICOANALYSE

MEI

23

• Een update in het balanslezen en een
goede basis voor verdere, diepgaandere
opleidingen. Er wordt stilgestaan bij
de voornaamste kerncijfers en ratio’s
waaronder solvabiliteit, rentabiliteit,
liquiditeit en bedrijfskapitaalbehoefte.
• Dinsdag 23 mei 2017, 14u00 - 17u00
• EY, Diegem
• 2,5 punten bank + verzekering

REGULARISATIEPROCEDURE

JUNI

15

• De wet van 21 juli 2016 voerde de
mogelijkheid in tot fiscale regularisatie
van zwarte kapitalen. Wat zijn nu de
concrete gevolgen van zo’n regularisatie
en hoe gaat dat precies in zijn werk?
• Donderdag 15 juni 2017, 10u00 - 17u00
• EY, Antwerpen
• 2,5 punten bank + verzekering

HOE INSCHRIJVEN?
www.bzb.be/nl/opleidingskalender

OPLEIDINGEN EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN
IMPACT MIFID II OP
DE TUSSENPERSOON

APRIL

18

OPPORTINUITEITEN
VOOR DE BELEGGER

MEI

4

• MiFID II treedt op 3 januari 2018 in
werking en zal net als MIFID I heel wat
wijzigingen voor u meebrengen. Tom
Van Dyck zet de belangrijkste voor u op
een rijtje.
• Dinsdag 18 april 2017, 14u00 - 16u30
• Huis van de Bouw, Zwijnaarde
• € 65
• 2 punten bank

• De financiële markten werden het afgelopen
decennia gekenmerkt door wilde bewegingen. U leert de huidige economische
en financiële conjunctuur te analyseren
om opportuniteiten te ontdekken.
• Donderdag 4 mei 2017, 19u00 - 21u00
• Holiday Inn Expo, Gent
• € 60
• 2 punten bank

ANTIWITWASVERPLICHTINGEN

WAARDEBEPALING
BIJ OVERNAME

APRIL

28

• Tijdens haar AssurMiFID-controles heeft
de FSMA tekortkomingen vastgesteld
inzake de naleving van de antiwitwasverplichtingen. BZB organiseert een
opleiding om u te helpen.
• Vrijdag 28 april 2017, 14u00 - 17u00
• Aula Schaubroeck, Nazareth
• € 55
• 1,5 punten bank + 2,5 punten verzekering
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DE NIEUWE PRIVACYBESCHERMING
IN 13 STAPPEN

JUNI

27

• Als tussenpersoon beschikt u over
privacygevoelige informatie van uw
klanten. Vanaf 25 mei 2018 legt Europa
een reeks nieuwe voorwaarden op om de
privacy van uw klanten te beschermen.
• Dinsdag 27 juni 2017, 14u00 - 17u00
• Aula Schaubroeck, Nazareth
• € 80
• 2,5 punten bank + verzekering

MEI

11

• Hoe gaat u concreet te werk
om de waarde van een bank- of
verzekeringsportefeuille of
- vennootschap te bepalen? Deze
praktijkgerichte opleiding helpt u verder!
• Donderdag 11 mei 2017, 13u30 - 17u00
• De Vesten, Laakdal
• € 70

IN SAMENWERKING
MET BZB TRAINING
INSTITUTE
BZB Training Institute (afgekort BTI)
is een vzw op initiatief van BZB.
Voor meer vragen over BTI kan u
terecht bij info@bzb.be.
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INTERVIEW

Let op wanneer u uw bedrijf

wenst te verkopen

Ondernemen is hard werken. Ondernemers hebben al vaak gewezen dat ze een bedrijf kunnen bouwen,
maar de meesten hebben geen idee hoe ze hun onderneming moeten overdragen. Daarom mislukken
meer dan de helft van de bedrijfsovernames in België ook. Geert De Neef, Advocaat-vennoot Lydian,
behandelt de voornaamste aandachtspunten, risico's en opportuniteiten waarop men dient te letten
bij de verkoop van een bedrijf.
U bent regelmatig betrokken bij de verkoop van
ondernemingen. Wat zijn voor u de aandachtspunten
bij de (ver)koop?
Alles hangt uiteraard af van de vraag of men optreedt
als raadsman voor de verkoper of voor de koper van de
onderneming. Indien men optreedt voor de verkoper, dan gaat
de voornaamste bezorgdheid uit naar de grondige voorbereiding
van de verkoop om een mooie verkoopprijs te kunnen vragen
en de onderneming met zo weinig mogelijk gebreken of risico’s
te kunnen overdragen. Veel verkopers wensen immers na de
verkoop zo weinig mogelijk “lastiggevallen”, lees financieel
aangesproken te worden voor bepaalde aansprakelijkheden.
De taak van een raadsman bestaat er dan meestal in om
de verkoopovereenkomst zo kort mogelijk te houden en de
mogelijke aansprakelijkheden zo beperkt mogelijk op te stellen.
Indien ik optreed voor de koper, is het evident dat we
proberen om de verkoper zo veel mogelijk te “engageren” in
de transactie, door de garanties en verklaringen (Warranties
& Representations) zo ruim mogelijk te laten formuleren. De
verkoper moet in een dergelijk geval zo veel mogelijk garanderen
dat de onderneming in perfecte staat is, en indien dit onjuist
blijkt, moet de verkoper er ook financieel kunnen worden op
aangesproken. Uiteraard wordt ook geprobeerd om in een
dergelijke situatie een zo hoog mogelijke garantie, bankwaarborg
of zakelijke zekerheid te laten blokkeren om ervoor te zorgen dat,
indien de verkoper tot schadevergoeding geroepen wordt, er ook
effectief fondsen of middelen voorhanden zijn om dit effectief
mogelijk te maken.

Wat zijn de risico’s?
Het voornaamste risico is dat de onderneming niet is wat de
verkoper beweert dat ze is. Bij de overname-overeenkomst
doet de verkoper vaak heel wat verklaringen over de juridische,
financiële, fiscale en feitelijke toestand van de onderneming. De
grootste zorg gaat er dan ook naar uit om de juistheid van deze
verklaringen tijdens het overname-proces te verifiëren aan de
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Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian

hand van een grondig onderzoek van de onderneming, ook wel
“due diligence” genoemd. Het zijn de bevindingen van dit due
diligence-onderzoek die uiteindelijk mee in acht zullen worden
genomen bij het opstellen van de overname-overeenkomst.
De informatie die de verkoper initieel aangeleverd heeft, zullen
samen met de bevindingen van de due diligence uiteindelijk de
inhoud van de overname-overeenkomst bepalen, en zullen ook
concrete inhoud geven aan de verklaringen en waarborgen die de
verkoper finaal wenst af te leveren aan de koper.
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Wat zijn belangrijke vragen die men zich moet stellen
wanneer men zijn bedrijf in de etalage plaatst?
De belangrijkste vragen gaan over de vorming van het team
van adviseurs of experten die de verkoper kunnen bijstaan
en het zo scherp mogelijk in kaart brengen van het bedrijf
dat men verkoopt. Wat dit laatste betreft, dient men er
immers rekening mee te houden dat wanneer men een bedrijf
verkoopt, er doorgaans heel wat vragen van en onderzoek door
geïnteresseerde kopers zullen volgen. Nog te vaak denken
verkopers over hun bedrijf, “mijn kind, schoon kind”, om nadien
soms emotioneel te reageren wanneer de kopers zich kritisch
uitlaten over bepaalde aspecten van het bedrijf die ze ontdekken,
of de gevraagde verkoopprijs willen gaan heronderhandelen. Het
succes van een geslaagde verkoop zit daarom voor een groot
deel in de voorbereiding.
Dezelfde principes gelden ook voor de bepaling van de
verkoopprijs. Iedere verkoper heeft wel eens een gelijkaardig
bedrijf als het zijne voor een geweldige verkoopprijs weten
verkopen, maar een dergelijke “kennis” is niet echt een basis voor
de bepaling van de vraagprijs. Dit dient economisch en financieel
te worden onderbouwd op basis van objectieve marktfactoren,
zoals bijvoorbeeld een verkoopprijs gebaseerd op x-maal de
brutowinst van het bedrijf. Deze informatie is bovendien ook
nodig voor de koper, die vaak externe of bankfinanciering zal
gebruiken om de aankoop te financieren.

Wat zijn de grootste struikelblokken bij de verkoop
van een bedrijf ?
Hebberigheid en een slechte voorbereiding. Vaak gaan beide
samen: een verkoper die de verkoop slecht voorbereidt, is vaak
ook arrogant op het gebied van de (overdreven) vraagprijs die
hij vraagt voor zijn bedrijf. Iemand die de verkoop zorgvuldig
voorbereidt, krijgt bijna automatisch een vrij goed idee over
de prijs die hij voor zijn bedrijf kan vragen. Op basis van een
degelijk dossier en een goede marktkennis vervolgens een solide
prijs vragen, omschrijf ik als “goed onderhandelen”. Ik vraag
daarom ook regelmatig aan bepaalde kandidaat-verkopers die me
raadplegen of ze het echt menen en hun bedrijf wel écht willen
verkopen. Indien het enkel gaat om even te polsen of niemand op
de markt eventueel toch een “gekke” verkoopprijs zou ophoesten,
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wijs ik ze meteen op de kosten van voorbereiding en advies die
een dergelijke “poging” zal kosten. Dergelijke kandidaat-verkopers zijn trouwens niet altijd naïef of onzorgvuldig en voelen
zich dikwijls nog goed in hun bedrijf en willen best nog een tijdje
voortdoen, maar kampen vaak met opvolgingsproblemen binnen
de familie of eventueel binnen het management van het bedrijf.

Welke factoren zijn het meest bepalend voor het
succes van een verkoop?
Een goede voorbereiding, moed, geduld en een beetje geluk.
Zoals ik eerder al zei, is voorbereiding erg belangrijk. Het is een
illusie te denken dat men een bedrijf op drie weken verkoopsklaar
kan maken. Vaak gaat het om een proces dat een paar jaar
duurt vooraleer bepaalde gebreken of risico’s binnen een
bedrijf weggewerkt zijn of minstens in kaart of onder controle
gebracht zijn. Wat men de laatste jaren vaak waarneemt, is het
feit dat verkopers zelf ook beginnen met de opstelling van een
verkopers-due diligence (“Vendor’s due diligence”) waarbij de
verkoper zelf het initiatief neemt om met degelijke adviseurs
zelf een onderzoek naar zijn eigen bedrijf te verrichten en een
verkooprapport op te stellen ten behoeve van de kandidaat-kopers.
Op die manier kunnen de kopers en hun adviseurs zich
concentreren op het nazicht van de verkopers-due diligence, zonder
uiteraard belemmerd te worden in een verdere fase van de verkoop
zelf bijkomend onderzoek te verrichten. De verkoper kan hierdoor
ook beter een eerste selectie van kopers controleren en vermijden
dat eenieder meteen in zijn boeken of onderneming gaat snuffelen.
Een bijkomende reden waarom een grondige voorbereiding van
belang is, is het feit dat wanneer verkoper en koper een eerste
keer grondig aan tafel gaan zitten en eventueel overgaan tot de
ondertekening van een voor-overeenkomst waarbij de intentie
wordt uitgedrukt (“Letter of Intent”) om tot een verkoop over te
gaan, zonder dat er evenwel een definitief en bindend akkoord
is, een dergelijke voor-overeenkomst vaak een bepalend belang
in de verdere onderhandelingen heeft. Indien men als verkoper
op dat moment zelf nog bepaalde zaken over het hoofd ziet
wegens gebrek aan voorbereiding, is het uiteraard erg vervelend
dit nog te moeten bijsturen in de latere onderhandelingen. Men
dient dus zeer goed te weten wat men verkoopt en welke prijs
men er voor vraagt zodra men een voor-akkoord of enig ander
engagement gaat ondertekenen.

MEER WETEN?
Overweegt u de verkoop van uw kantoor, maar weet u niet
goed hoe u dit het best aanpakt? Schrijf in op www.bzb.be
voor de opleiding die Geert de Neef geeft op 10 oktober
in Laakdal. Wie deelneemt, krijgt ook het boek “Ik verkoop
mijn bedrijf” van Geert de Neef en andere auteurs ter
waarde van € 65. Het boek kan ook worden besteld via
www.intersentia.be.
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FECIF lobbyt voor

de tussenpersoon in Europa
Veel regels vinden hun oorsprong in Europese
regelgeving, zeker in de financiële sector.
Omwille van die reden geeft BZB regelmatig haar
input bij diverse Europese consultaties.
Dat doet ze niet alleen zelf, maar ook via haar
lidmaatschap bij FECIF, de Europese federatie
van financiële tussenpersonen.
Wij stelden Johannes Muschik,
voorzitter van FECIF, een aantal vragen.

Welke successen heeft FECIF in 2016 geboekt?

Johannes Muschik, voorzitter FECIF

Welke rol speelt FECIF in het lobbywerk bij de
totstandkoming van Europese regelgeving?
Meer dan 80 procent van alle nationale wetgeving met
betrekking tot financieel advies vindt vandaag zijn oorsprong
in Brussel. En dat aandeel is nog steeds aan het toenemen.
Voor de zelfstandige financiële adviseurs komt het er dus op
aan om van meet af aan mee aan tafel te zitten. En laat het
nu net datgene zijn dat FECIF al meer dan 17 jaar doet. Dat
onderhandelen neemt in Europa vaak veel tijd in beslag. Neem
nu bijvoorbeeld IDD, de nieuwe Europese verzekeringsbemiddelingsrichtlijn. De eerste consultatie hierover dateert al van
februari 2010. De richtlijn treedt volgend jaar eindelijk in werking
en dat dus na acht jaar en meer dan tienduizend werkuren dat
we ermee bezig geweest zijn.
Maar dat doen we graag om onze leden een doeltreffende
omgeving te bieden waarin ze hun beroep kunnen blijven
uitoefenen. Hetzelfde doen we ook bij MiFID-2, de nieuwe
Europese effectenrichtlijn, de PRIIPS-verordening, big data,
regelgeving voor fintechs en insuretechs en tal van andere
actuele dossiers.
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Eerst en vooral zijn we erin geslaagd om bij de gedelegeerde
handelingen van de IDD duidelijke verbeteringen voor de
financiële adviseurs in de wacht te slepen ten opzichte van de
oorspronkelijke voorstellen. Zo wordt er nu bijvoorbeeld een
duidelijker onderscheid gemaakt tussen de verzekeringsondernemingen enerzijds en de distributeurs anderzijds. Elk zijn ze
bevoegd voor hun eigen deel van de distributieketen, wat het
dagelijks werk van de financiële adviseurs verlicht. Initieel was
er ook het idee dat we quasi zoals een marktpolitie schendingen
van groepen verzekeraars tegen marktbepalingen zouden
moeten melden. Gelukkig hebben we dat kunnen afwenden,
aangezien dit in de praktijk niet te doen was geweest.
Mede dankzij onze inspanningen zijn de informatiedocumenten voor de klanten voor levens- en schadeverzekeringen
in een begrijpelijke en eenvoudige lay-out opgesteld. Bij de
documenten met betrekking tot schadeverzekeringen hebben
we ervoor gepleit om ook de plichten van de klant op te nemen
– bijvoorbeeld met betrekking tot de betaling van de premie. Dit
is nu ook het geval, wat een goede stap is richting minder risico
op aansprakelijkheid van de adviseur.
Voor de distributie van Europese pensioenproducten, de
zogenaamde PEPPs, waren aanvankelijk alleen online platformen
voorzien. We hebben er ons voor ingezet om ook de financiële
adviseurs hierbij te betrekken en daar wordt nu steeds meer
voor gezorgd. Waarom zouden onze leden ook geen pensioenvoorzieningen mogen verkopen? Wij zijn daarvoor opgeleid
en staan onder toezicht van strenge regels! En, we zijn ervan
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overtuigd dat er toezicht moet zijn op de fintechs en insuretechs
en dat deze bedrijven aan dezelfde voorwaarden moeten worden
onderworpen als onze leden. FECIF heeft samen met andere
betrokkenen een Europees forum opgericht voor advies inzake
retail en digitalisering en intussen werd de dialoog met de
instellingen opgestart.

Aan welke dossiers geeft FECIF in 2017 prioriteit?
Hoogste prioriteit hebben momenteel de gedelegeerde
handelingen van IDD, de richtlijnen van EIOPA en de
technische standaarden voor de omzetting van MiFID-2.
Daaronder vallen bijvoorbeeld de bepalingen inzake wettelijke
opleiding en bijscholing. Ook gaan we in Brussel de fintechs
en insuretechs onder de loep nemen. Verder starten de werken
voor de prospectusrichtlijn en de documenten die emittenten
van effecten opstellen en die wij als financieel adviseur
voorafgaandelijk aan de verkoop aan onze klanten moeten
checken. Ook op het programma staan nog de behandeling
van klachten van klanten in verzekeringsbemiddeling,
waarvoor EIOPA een rapport zal maken en richtlijnen zullen
opgesteld worden. FECIF zal hieraan meewerken. Tot slot zal
de vierde antiwitwasrichtlijn worden uitgerold en plaatsen we
crowdfunding hoog op de agenda, een dossier waarin we ijveren
voor gelijke voorwaarden als MiFID-2 en IDD.

Er is nogal wat Europese regelgeving die bepalingen
bevat met betrekking tot de vergoedingen, ofwel
een verbod of wel transparantie op de vergoedingen.
Wat is uw visie daarop?
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regelgever geopteerd voor dit praktijkgerichte systeem. Nu is het
aan ons, adviseurs, om het dan ook zorgvuldig om te zetten.

Welke Europese regelgeving ziet u het meeste
impact hebben op de zelfstandige financiële
tussenpersonen?
Het is niet een enkele regel, maar de veelheid aan regels
die samen overwonnen moeten worden: MIFID-2, IDD,
PRIIPs, MCD, AMLD-4, Solvency-2 … en de daarbij horende
handelingen, richtlijnen, nationale wetten en de lopende
rechtspraak van de burgerlijke en administratieve rechtbanken.
Het komt erop aan hoe men deze richtlijnen uiteindelijk in de
praktijk omzet. Daarbij zullen zeker meer nieuwe technische
hulpmiddelen zoals online applicaties worden ingezet.
Tegelijkertijd zie ik een trend richting meer specialisatie
zodat men zijn vakgebied in de toekomst nog kan beheersen.
Daarbovenop komt nog dat Brussel aan de lopende band nieuwe
regels produceert. Om Europese instellingen ESMA, EIOPA, de
Europese Commissie, het Europese Parlement enz. te kunnen
bijhouden, hebben we een sterke federatie nodig. Wanneer
je weet dat we het voorbije jaar bij meer dan 40 consultaties,
meetings, hearings en studies aanwezig waren, merk je dat
het ook een kwestie van middelen is. En dat zal er niet snel op
verbeteren. Anders worden richtlijnen en verordeningen buiten
de financiële adviseurs om besloten. Het doet me dus plezier
dat BZB ons daadkrachtig ondersteunt als lid van FECIF.

Ik kan goed begrijpen dat consumenten geïnteresseerd zijn
in het totale kostenplaatje van een product. Wie vandaag
bijvoorbeeld een krediet neemt, krijgt op voorhand een volledig
overzicht van de kosten en vergoedingen. Hij ziet ook hoe deze
kosten een invloed hebben op de totale som die hij betaalt. Een
dergelijke transparantie is er ook bij de verkoop van effecten.
Nu blijft ook de verzekeringssector niet achter en ligt met het
KID – het informatiedocument aan de klant – bij levensverzekeringen ook de totale kostenplaatje open. Dat is naar mijn
mening zinvol en praktijkgericht. Waar ik me daarentegen niet
kan in vinden, was de oorspronkelijke gedachte om ook de
provisie van de verkoper bloot te leggen. Wij hebben bij FECIF
in zeven landen een evaluatie gedaan en blijkt dat maar 5 % van
de consument wil weten wat we verdienen. Veel belangrijker
waren de veiligheid van het ingezette kapitaal en de kwaliteit
van het advies. Ik was ook sceptisch tegenover het feit dat men
bij wet wilde vastleggen wanneer, hoe en hoeveel de klant voor
onze dienstverlening zou moeten betalen. Als alternatief hebben
we de zogenaamde “Status & Cost Disclosure” voorgesteld.
Dit houdt in dat de adviseur vooraf verklaart hoe hij staat
tegenover de uitgevende instellingen en hoe hij vergoed wordt.
De klant beslist dan zelf over ereloon of provisie, een beslissing
die gedocumenteerd wordt. Uiteindelijk heeft de Europese
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Schenking van deelbewijzen van een
maatschap onder last tot betaling van
rente aan de schenkers: fiscaal misbruik?
In december 2016 publiceerde de Vlaamse belastingdienst (VLABEL)
een voorafgaande beslissing (ruling) over een schenking
voor Nederlandse notaris onder last van een lijfrente
en met behoud van controle via een burgerlijke maatschap.
Een en ander werd als fiscaal misbruik gekwalificeerd.
De gemoederen liepen hierdoor weer hoog op in de wereld
van de successieplanning.

Elisabeth De Nolf, advocaat HVG Advocaten

Deze keer ging het over een schenking
voor Nederlandse notaris van delen
van een burgerlijke maatschap, waarbij
aan de begiftigden een last tot het
betalen van een lijfrente wordt opgelegd.
Deze planningstechniek werd sinds
1 juni 2016 meer en meer naar voren
geschoven, nadat VLABEL de schenking
met voorbehoud van vruchtgebruik voor
Nederlandse notaris viseerde. VLABEL
stelde toen dat wanneer “effecten of
geldbeleggingen” worden geschonken
voor een Nederlandse notaris, waarbij
de schenker zich een vruchtgebruik
voorbehoudt, er bij een later overlijden
van de schenker steeds erfbelasting
verschuldigd zal zijn over de schenking.
Wanneer u immers roerende goederen
schenkt voor een Nederlandse notaris,
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dan is er in principe geen schenkbelasting
verschuldigd. Wanneer u als schenker
een periode van 3 jaar na de schenking
overleeft, is er over deze schenking ook
geen erfbelasting verschuldigd. VLABEL
besloot echter dat dit niet meer geldt
wanneer er “effecten of geldbeleggingen”
worden geschonken voor een Nederlandse
notaris, met voorbehoud van vruchtgebruik.
Over deze schenking, waarover geen
schenkbelasting wordt betaald, zal steeds
erfbelasting verschuldigd zijn, ook na de
termijn van 3 jaar.
De feiten in de voorgelegde casus zijn de
volgende:
• Ouders (42 en 45 jaar) richten een
maatschap op waar ze aandelen van
een patrimoniumvennootschap en een
effectenportefeuille inbrengen;
• Ze worden aangesteld als zaakvoerders
en ook voor bepaalde beslissingen
van de algemene vergadering is hun
goedkeuring noodzakelijk; de duur van
de maatschap is tot aan het overlijden
van de langstlevende van hen;
• Vervolgens schenken ze de
deelbewijzen (waarde € 1 miljoen)
aan hun minderjarige kinderen onder
last van een lijfrente (begroot op
€ 30.000 per jaar, jaarlijks te indexeren
overeenkomstig het indexcijfer der
consumptieprijzen), voor Nederlandse
notaris.

VLABEL bestempelde deze constructie in
dit concrete dossier als fiscaal misbruik.
Niet op basis van dezelfde redenering
als in de ruling over de schenking met
voorbehoud van vruchtgebruik maar
op basis van een ander ‘fictie-artikel’.
Vooral de specifieke feitelijke elementen
deden daartoe besluiten. De burgerlijke
maatschap wordt opgericht met een
duurtijd die loopt tot aan het overlijden
van de langstlevende van de ouders. De
bedoeling hiervan is enkel om de volledige
controle over het vermogen van de
maatschap te behouden. De kinderen zijn
nog minderjarig en dus handelingsonbekwaam om de last uit te voeren.
Omwille van deze redenen, vindt VLABEL
dat de rechtsgevolgen van de voorgelegde
casus identiek zijn met een schenking
onder opschortende voorwaarde die
vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker. Een schenking onder
opschortende voorwaarde van het
overlijden van de schenker wordt als
een fictief legaat beschouwd. Dit heeft
als gevolg dat bij het overlijden van
de ouders, de kinderen erfbelasting
verschuldigd zullen zijn op de waarde
van de geschonken goederen, ook bij een
overlijden na drie jaar na de schenking.
Hierop kwam een storm van kritiek uit
de successieplanning-praktijk. Deze
constructie is immers een veel gebruikte
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planningstechniek en de redenering
van VLABEL is juridisch-technisch niet
sluitend. Intussen heeft VLABEL zelf ook
gereageerd op deze kritiek. Zij stelt dat
indien de burgerlijke maatschap en de
schenking met last van lijfrente correct
gebruikt worden, er geen probleem is.
Het is echter niet geoorloofd dat de
schenker het volledige beschikkingsrecht
over de schenking behoudt. De schenker
mag zich het recht niet voorbehouden om
het geschonken goed te verkopen als hij
dat wil, dat is te vergaand.

BEOORDELING
Het goede nieuws is dat een schenking
met last van lijfrente en controle via een
burgerlijke maatschap niet gelijkgesteld
wordt met een voorbehoud van
vruchtgebruik. Dit is evenwel onder
voorwaarde dat het om een vaste
rente gaat en dat het bedrag niet zo
geformuleerd wordt dat het gelijkstaat
met een vruchtgebruik.
Daarentegen dient er best over gewaakt
te worden dat de last tot het betalen van
een rente niet te hoog is in vergelijking
met de waarde van de schenking. Aan te
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raden is om de last te plafonneren, bv.
tot maximaal 60% van de waarde van de
schenking.
Ten slotte zal het er bij een schenking
van deelbewijzen met last tot het betalen
van een rente op aankomen om niet te
‘overdrijven’ met de modaliteiten van de
schenking en de maatschap.
VLABEL bestempelde deze constructie in
dit concrete dossier als fiscaal misbruik
nl. omwille van de specifieke feitelijke
elementen zoals de jonge leeftijd van de
schenkers, de minderjarige begiftigden,
de hoge rentelast en de vergaande
bevoegdheden van de ouders in de
burgerlijke maatschap. In principe zouden
minder vergaande feiten dus niet tot
fiscaal misbruik leiden.
Het aanvoelen is dat een schenking
gecombineerd met een burgerlijke
maatschap nog steeds een geldige en
nuttige planningstechniek kan zijn.
Bovendien komt het ons voor dat wanneer
de schenkers aangeduid worden als
zaakvoerders van de burgerlijke maatschap
en zij in die hoedanigheid het ingebrachte
vermogen kunnen beheren, en dus ook

kunnen beslissen over herbeleggingen,
zij zich niet het recht voorbehouden
om over de geschonken goederen te
beschikken. De geschonken goederen zijn
immers de delen van de maatschap, en
deze kunnen de schenkers in principe
niet meer verkopen of aan iemand
anders schenken. De verarming van de
schenker vindt onmiddellijk plaats, niet
onder opschortende voorwaarde van zijn
overlijden, hij kan niet meer beschikken
over de geschonken goederen in zijn
eigen voordeel. Hij kan er bijvoorbeeld
geen nieuwe auto mee kopen. Hij moet
het vermogen immers aanwenden in het
belang van de maatschap en het beheren
overeenkomstig de voorzieningen in de
statuten van de maatschap.
Conclusie: alhoewel de redenering
van VLABEL juridisch-technisch kan
weerlegd worden, geeft zij een aantal
aandachtspunten mee, waarmee de
praktijk dient rekening te houden wil
men zijn erfgenamen behoeden voor
(hoge) erfbelasting of discussies met de
administratie.
Elisabeth De Nolf
Advocaat HVG advocaten
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Nieuwe richtlijnen

direct marketing
per telefoon

Als zelfstandig financieel tussenpersoon maakt u wel eens reclame per telefoon. Maar om ervoor te
zorgen dat uw marketingdoelstelling kan worden bereikt zonder dat dit de individuele consument stoort,
bestaan er wettelijke regels die moeten worden nageleefd. De FOD Economie herhaalt ze en geeft u er
praktische tips bovenop, want het is beter moeilijkheden te vermijden voor ze opduiken.
Wanneer ben ik onderworpen aan de regels
voor direct marketing per telefoon?
Direct marketing is een ruim begrip. Het gaat niet alleen over
commerciële acties van ondernemingen voor hun klanten, maar
ook over het opnemen van contact met potentiële klanten. Direct
marketing is ook ruimer dan wat bedoeld wordt met “reclame”.
Zowel commerciële, als niet-commerciële boodschappen vallen
onder dat begrip.
Voorbeelden direct marketing:
• klanten opbellen om hen een product voor te stellen.
• Mensen contacteren om geld in te zamelen voor een goed
doel.
Geen direct marketing:
• U contacteert een klant om een afspraak te bevestigen;
• U informeert de klant over een mogelijk probleem met een
product dat hij heeft gekocht.

Wat moet ik doen als ik bepaalde abonnees wil
(laten) opbellen om hen een product of dienst aan
te bieden, om hen op de hoogte te brengen van een
promoactie etc.?
Eerst moet u de bel-me-niet-meer-lijst raadplegen (zie www.
bel-me-niet-meer.be). Deze bevat de telefoonnummers van
mensen die uitdrukkelijk aan hun telefoonoperator of aan deze
vereniging te kennen gegeven hebben dat ze niet willen worden
gecontacteerd voor redenen van direct marketing per telefoon.
De telefoonnummers die u wenst op te bellen, mogen niet op
deze lijst voorkomen.
Vervolgens moet u in uw eigen klantenlijsten nakijken of de
personen die niet zijn opgenomen in de “Bel-me-niet-meer”-lijst
en die u wilt contacteren, niet hebben laten weten dat ze
deze vorm van contact via telefoon niet wensen. Ook moet u
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controleren of ze misschien hebben laten weten, nadat ze zich
hebben ingeschreven op de “Bel-me-niet-meer”-lijst, dat ze
akkoord gaan met deze vorm van contact via telefoon. Dat is de
specifieke toestemming van de consument.
Opgelet, het is erg belangrijk goed te letten op de datum waarop
de klant zijn specifieke toestemming heeft gegeven om door
uw onderneming telefonisch te worden gecontacteerd. Dateert
die toestemming van na het algemeen verzet via de “Bel-meniet-meer”-lijst, dan mag u die klant contacteren. Anders mag u
hem niet contacteren. Doet u dit toch, dan loopt u het risico een
sanctie te krijgen.

CONCREET VOORBEELD
De heer X, consument, wil niet telefonisch worden gecontacteerd
voor reclame of de verkoop van goederen en diensten, ongeacht
de firma in kwestie; hij registreert zich op 03.03.2016 op de
“Bel-me-niet-meer”-lijst.
Op 02.11.2016 surft hij naar de site van onderneming Y, waar
hij zich inschrijft voor reclame en andere promoties van Y.
Resultaat: als Y vanaf 01.12.2016 een promoactie lanceert,
mag ze de heer X contacteren in het kader daarvan, voor zover
hij sinds 02.11.2016 niet aan Y heeft laten weten dat hij van
mening is veranderd. Y mag dat dus doen, omdat de specifieke
toestemming werd gegeven nadat het recht op algemeen verzet
werd uitgeoefend.
▶▶ Tip
Denk eraan uw (toekomstige) klant er duidelijk op te wijzen
dat hij het recht heeft om te aanvaarden of te weigeren dat
hij reclameacties van u ontvangt, en dat gedurende de hele
duur van zijn commerciële relatie met u.
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Wat raadt de FOD Economie u aan?

Hoe zal u gecontroleerd worden?

Zorg voor een systeem dat toelaat:
• aan uw klanten de permanente, eenvoudige en gratis
mogelijkheid te bieden om reclame van u te aanvaarden
of te weigeren. Bijvoorbeeld wanneer de klant een account
aanmaakt, als hij om informatie vraagt, na het uitvoeren van
een bestelling, in het kader van een tevredenheidsonderzoek
of een wedstrijd, etc.
• de toestemming en het verzet van al uw klanten voor
marketingacties te verzamelen;
• te beschikken over schriftelijke en gedateerde bewijzen,
aangezien u moet kunnen aantonen dat u de verplichte
lijsten wel degelijk hebt geraadpleegd en de mening van de
consument hebt gerespecteerd;
• voor elke marketingactie de “Bel-me-niet-meer”-lijst te
controleren en de namen te verwijderen die zowel op die lijst
voorkomen als op uw lijst met potentiële doelen;
• uw potentiële doelen te kruisen met uw eigen lijsten.

De controles op de naleving van de bepalingen van boek VI en
boek XIV worden uitgevoerd door de agenten van de Algemene
Directie Economische Inspectie, naar aanleiding van een klacht
of op eigen initiatief.
U moet kunnen aantonen dat u de bovenvermelde lijsten hebt
geraadpleegd en gecontroleerd. Als de klager voorkomt op
bel-me-niet-meer-lijst en hij vervolgens niet de wens te kennen
heeft gegeven om door u te worden gecontacteerd, en u hebt
hem toch gecontacteerd, riskeert u een sanctie.

▶▶ Tip
Zorg ervoor dat al die lijsten gemakkelijk toegankelijk zijn
voor de personen die instaan voor de marketingacties, en
dat ze altijd up-to-date zijn en een datum dragen.

Wat zijn de mogelijke sancties?
De sancties gaan van een waarschuwing tot sancties tot
80.000 euro.

Bron:
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Guidelines_in_verband_
met_direct_marketing_per_telefoon_tcm325-281728.pdf

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

Febelfin Academy
Uw partner voor certificatie,
examens & bijscholing

Learning, key for evolution

Ontdek ons aanbod op

FEBELFIN ACADEMY VZW/ASBL
Aarlenstraat/Rue d’Arlon 80, 1040 Brussels
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“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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-10%
EXCLUSIEF VOOR BZB LEDEN

PERMANENTE KORTING

OP KANTOORBENODIGDHEDEN
OTTO Office biedt ondernemingen een
uitgebreid aanbod van kantoorartikelen,
kantooruitrusting en –inrichting via een
uitgebreide catalogus en online op
www.otto-office.be.

Na de éénmalige registratie wordt uw korting
automatisch verrekend bij elke bestelling.

VRAAG NU UW REGISTRATIEFORMULIER
Klantendienst OTTO Office
070 234 000 I service@otto-office.be
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Een grondige
van het
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hervorming

erfrecht in het verschiet

Minister van justitie, Koen Geens, stelde eind december 2016 een voorstel tot hervorming van het
erfrecht voor. De bedoeling is dat in 2017 een wetsvoorstel zal gedebatteerd worden om het Belgisch
erfrecht op een paar punten te hervormen. Hierna volgen enkele krachtlijnen van deze hervorming.

Naast de reserve waarover de erflater niet
vrij kan beschikken, is er ook steeds een
beschikbaar deel. Dit is het deel van het
vermogen waarmee de erflater in feite
mag doen wat hij wil. Dit deel van zijn
nalatenschap zou hij bijgevolg kunnen
laten toevallen aan zijn ‘stiefkinderen’.
Aangezien de omvang van dit beschikbaar
deel echter verkleint naarmate er meer
biologische kinderen zijn, kunnen
biologische kinderen en stiefkinderen
in vele gevallen niet op gelijke voet
behandeld worden.
11:40

Silke Van Boven, adviseur successie- en
vastgoedplanning, SBB Accountants &
Adviseurs

Ons huidig erfrecht is ruim 200 jaar
oud en niet aangepast aan moderne
samenlevingsvormen. Steeds vaker
worden de traditionele gezinssituaties
vervangen door nieuw samengestelde
gezinnen waarop het huidig erfrecht niet
is toegespitst.
Neem nu het klassieke voorbeeld van
een man die hertrouwt en kinderen heeft
uit een vorig huwelijk. Ook zijn nieuwe
echtgenote heeft al kinderen uit een
vorige relatie. Ons huidig erfrecht houdt
geen rekening met zulke situaties. Als
de man zijn erfenis gelijk wil verdelen
onder zijn biologische kinderen en
zijn ‘stiefkinderen’, is dit volgens de
huidige wetgeving haast onmogelijk.
Elk biologisch kind heeft namelijk recht
op een reservatair erfdeel waarvan de
omvang door de wet wordt opgelegd.
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Door de hervorming zal het vrij
beschikbaar deel uitgebreid worden.
Het is de bedoeling om het in alle
gevallen terug te brengen op de helft
van de nalatenschap, ongeacht het
aantal kinderen dat iemand heeft. Op
deze manier verkrijgt de erflater meer
ruimte om bv. zijn stiefkinderen gelijk te
behandelen met zijn biologische kinderen
of om één van de kinderen waarmee hij
geen contact meer heeft, te benadelen.
Ook op basis van de nieuwe wetgeving zal
het niet mogelijk zijn om een biologisch
kind volledig te onterven.
De nieuwe wet heeft ook tot doel om
komaf te maken met de ongewenste
effecten van schenkingen. Situaties
waarbij begiftigden geschonken goederen
jaren na datum van de schenking zouden
moeten teruggeven, wil de wetgever
vermijden.
Naar huidige wetgeving is het namelijk
zo dat u aan een kind bv. al tijdens uw
leven iets kan schenken als voorschot
op erfenis. Bij het overlijden van de
schenker wordt deze schenking in
rekening gebracht bij de totale verdeling
van de nalatenschap. Denken we

bijvoorbeeld aan het geval waarin een
vader aan zijn zoon een geldsom schenkt
van € 300.000 en aan zijn dochter een
bouwgrond ter waarde van € 300.000.
Is de bouwgrond op het moment dat
vader komt te overlijden in waarde
gestegen, dan zal er rekening gehouden
worden met deze laatste waarde om de
gelijke behandeling tussen de kinderen
te beoordelen. Daardoor zal de dochter
slechts aanspraak kunnen maken op een
kleiner deel van de nalatenschap dan
haar broer of erger nog, in het geval dat
het reservatair erfdeel van de broer door
de schenking van de bouwgrond werd
geschonden, zal de zus de bouwgrond
moeten teruggeven (als de vordering tot
inkorting wordt ingesteld). Om dit euvel
te voorkomen, zou de nieuwe wetgeving
voorzien in een uniforme regel: zowel
de inbreng als inkorting zal gebeuren
in waarde en niet meer in natura. De
begunstigde van de schenking zal in dat
geval enkel de waarde van de schenking
moeten vergoeden aan de nalatenschap,
maar mag het geschonken goed wel
houden. Kinderen hebben bijgevolg recht
op een reservatair erfdeel in waarde en
niet meer in natura.
Ook zou de nieuwe wetgeving
de mogelijkheid bieden om
erfovereenkomsten te sluiten tussen
ouders en kinderen. Absolute voorwaarde
hiervoor is dat alle erfgenamen hierbij
worden betrokken en in de overeenkomst
voor akkoord tekenen.
Alvast mooie vooruitzichten voor een
hervormd en verbeterd erfrecht.

Silke Van Boven
Adviseur successie- en vastgoedplanning,
SBB Accountants & Adviseurs
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OPLEIDING

Volg een

opleiding

bij een van onze partners

PRACTICALI
OPFRISSING PERSONENBELASTING IN 4 AVONDEN
Gent (3, 10, 17 + 24 mei)
6 punten bank & 8 punten verzekering
AANGIFTE PERSONEN-EN VENNOOTSCHAPSBELASTING
Affligem (2 mei), Zemst (8 mei), Herentals (10 & 18 mei), Sint-Niklaas (11 & 19 mei), Gent (12 mei), Antwerpen (15 mei),
Tielt (16 mei), Hasselt (22 mei), Oostkamp (23 mei)
2 punten bank & 3 punten verzekering
WOONKREDIETEN PRAKTISCH VERWERKEN IN DE AANGIFTE PB AJ 2017
Zemst (6 juni), Sint-Niklaas (7 juni), Hasselt (12 juni), Oostkamp (13 juni), Herentals (14 juni)
Tielt (19 juni), Antwerpen (20 juni), Gent (22 juni), Herentals (26 juni), Kortrijk (27 juin)
2 punten bank & 2 punten verzekering

Gratis catering
voor BZB-lede
n

▶ Meer info: www.practicali.be

FEBELFIN ACADEMY
REGLEMENTAIRE ONTWIKKELINGEN (BASEL III/IV) EN DE IMPACT
OP HET BUSINESSMODEL VAN BANKEN
Brussel (21 apr)
6 punten bank
DE WET OP DE CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING: EEN OPLOSSING VOOR ONDERNEMINGEN
IN MOEILIJKHEDEN?
Brussel (8 mei)
KREDIETEN AAN PARTICULIEREN
Brussel (19 mei)

Minimum
15% korting
voor BZB-lede
n

▶ Meer info: www.febelfin-academy.be

VAN BELLEGHEM OPLEIDINGEN
UPDATE FISCALITEIT
Antwerpen (18 apr, 27 apr, 18 mei & 29 mei), Leuven (19 apr & 23 mei), Sint-Niklaas (20 apr), Gent (24 apr, 2 & 16 mei),
Gits (25 apr, 8 & 9 mei), Lummen (3 & 4 mei)
1,5 punten bank, 2,5 punten verzekeringen & 1 punten hypothecair krediet (onder voorbehoud van FSMA)
GRONDIGE FISCALE OPLEIDING HYPOTHECAIRE WOONKREDIETEN, WOONBONUS, LEVENSVERZEKERING
EN PENSIOENSPAREN
Gent (30 mei + 6 juni), Lummen (1 + 8 juni), Antwerpen (13 + 20 juni) & Gits (15 + 22 juni)
2 punten bank, 6 punten verzekeringen, 2 punten consumentenkrediet & 6 punten hypothecair krediet
SAMENLEVINGSVORMEN
Gent (19 mei) & Wilrijk (16 jun)
4 punten bank, 4 punten verzekeringen, 1 punt consumentenkrediet & 1 punt hypothecair krediet

15% korting
voor BZB-lede
n

▶ Meer info: www.fiscaalinformatief.be/vbo
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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.
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
• bank- en verzekeringsagentschap in
Gentbrugge (overname op termijn)

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT
EEN VENNOOT VOOR:
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Brugge
• bank- en verzekeringsagentschap in
regio Zaventem
• bank- en verzekeringskantoor regio Vlaams-Brabant
(Halle-Beersel-Dilbeek-Zaventem)

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

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

OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

• bank- en/of verzekeringsportefeuille in Oost-Vlaanderen
• bankagentschap en/of verzekeringsportefeuille in midden- &
• verzekeringsportefeuille in regio Waasland
zuid-West-Vlaanderen
• Crelan-agentschap en/of makelaarsportefeuille in regio
• verzekeringsportefeuille in regio Roeselare | Ieper |
Meetjesland
Midden-West-Vlaanderen
• verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde | Lebbeke |
• verzekeringsportefeuille in regio Kortrijk | Menen
Buggenhout | Zele
• verzekeringsportefeuille in regio Waregem
• verzekeringsportefeuille in regio Kruishoutem | Deinze |
• verzekeringsportefeuille in regio Oostkamp | De Haan |
Zingem | Oudenaarde
Zeebrugge
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
• verzekeringsportefeuille in regio Brugge tot aan Nederlandse Grens
Waasland
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Zonnebeke | Ieper
• verzekeringsportefeuille in regio Meetjesland
| Roeselare
• verzekeringsportefeuille in regio Maldegem | Eeklo tot aan
• verzekeringsportefeuille in regio Brugge | Gistel
Nederlandse Grens
• verzekeringsportefeuille in regio Kruishoutem | Wortegem |
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde
Zulte | Deinze | Waregem | Zingem
| Dendermonde | Buggenhout | Opwijk | Londerzeel |
St.-Amands
ANTWERPEN
• bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Beveren-Waas
• verzekeringsportefeuille in regio Antwerpen
• verzekeringsportefeuille in regio Kortrijk | Waregem | Menen
• verzekeringsportefeuille in regio Turnhout
• verzekerings- en of bankagentschap in regio Groot-Beveren |
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
Sint-Niklaas | Sint-Gillis-Waas | Stekene
Waasland
• verzekeringsportefeuille in regio Drongen | Nevele |
• verzekeringsportefeuille in regio Mechelen
Lovendegem | Mariakerke | Drongen
• verzekeringsportefeuille in regio Mol | Lommel | Balen | Dessel
• verzekeringsportefeuille in regio Aalst | Asse | Ternat | Ninove |
| Geel
Affligem | Roosdaal
• verzekeringsportefeuille in regio Wijnegem | Schilde |
• bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Zottegem |
Wommelgem | Borsbeek | Deurne | Ranst | Schoten
Wetteren | Herzele | Sint-Lievens-Houtem | Oosterzele | Zwalm • verzekeringsportefeuille in regio Lier | Kontich | Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Herzele | Zottegem
• verzekeringsportefeuille in regio Noord Antwerpen |
• verzekerings- en/of bankportefeuille in regio Oosterzele |
Voorkempen
Wetteren | Zottegem | St-Lievens-Houtem | Herzele
• verzekeringsportefeuille in regio Deurne | Borsbeek |
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Gent
Wommelgem | Ranst

VLAAMS-BRABANT

LIMBURG

• 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

• verzekeringsportefeuille in Limburg
• verzekeringsportefeuille in Diest | Hasselt
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 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.
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BZB
lidmaatschap
De Beroepsvereniging van Zelfstandige
financiële Bemiddelaars (BZB) is de
enige wettige beroepsvereniging die de
belangen van de zelfstandige bank- en
verzekeringsbemiddelaars behartigt.
Anno 2017 zijn meer dan 2 200 van uw
collega’s lid van BZB en vertegenwoordigt
BZB meer dan 3 000 zelfstandigen actief
in de sector. Om uw belangen efficiënt te
kunnen verdedigen, is het van belang dat
we zoveel mogelijk gewicht in de schaal
kunnen leggen. Wees solidair met uw
collega’s die al BZB-lid zijn en vraag uw
lidmaatschap vandaag nog aan!

ZOU U ONZE VOORDELEN OOK
GRAAG GENIETEN?
Stuur ons dan onderstaand formulier
ingevuld terug en word BZB-lid!
BZB, Einestraat 21,
9700 Oudenaarde
F 055 20 61 09
info@bzb.be

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

INFORMATIE





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

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

TAL VAN FINANCIËLE VOORDELEN

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

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

Naam Kantoor:
Naam en voornaam:
Adres:
Tel. 					

Fax:

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

Ondernemingsnummer:

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

€ 300,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 390,00

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

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

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

€ 540,00
Datum
€ 570,00
Handtekening
€ 600,00
op aanvraag

Indien noodzakelijk voor het verkrijgen van ledenvoordelen kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan derden.
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▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.
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