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EEN COMPLETE DEKKING
VOOR ÉLK BOUWRISICO?
ONTDEK NU BA BOUW!

De nieuwe verzekering BA Bouw van Vivium is een must voor elke
bouwonderneming die een volledige bescherming wil. Met specifieke, zelfs
revolutionaire dekkingen. Zoals standaard hoge verzekerde bedragen, een
automatische inlassing van de waarborg Toevertrouwd Goed, dekkingen
contractueel beding werfachterstand en BA Gebouw en nog veel meer.
Nog meer op maat? Uw account manager Non-Life vertelt u graag meer
over de vier optionele waarborgen van BA Bouw. Ontdek ook ons volledig
aanbod op V-Connect.
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Na maanden van intensieve onderhandelingen tussen BZB/ Fedafin, de
Beroepsvereniging voor Zelfstandige financiële Bemiddelaars en Febelfin, de
beroepsvereniging voor banken, werd op woensdag 12 juli 2017 de gedragscode
voor “goede relaties tussen kredietinstellingen en bankagenten” ondertekend.
Een opsteker en een historisch akkoord voor de zelfstandige bankagenten, welke
enkel kon gerealiseerd worden met de open en constructieve houding van alle partijen.
Graag wens ik hiervoor ook Minister Peeters en Minister Borsus en hun kabinetten
te bedanken. Zonder hun steun hadden we dit nooit kunnen realiseren. U leest hier
meer over in dit nummer.
Naast de gedragscode werd voor de Record bankagenten een richtlijnenkader
onderhandeld tussen ING/ Record Bank en BZB/ Fedafin. In dit richtlijnenkader
werd tevens afgesproken de gedragscode te zullen respecteren.
Ook in dit nummer besteden we aandacht aan het rapport van de FSMA met
betrekking tot de inspecties bij de verzekeringstussenpersonen. Dat het een kritisch
rapport zou worden was voorspelbaar. We hebben van meet af aan erop gewezen dat
eraan overshooting werd gedaan en dat de verzekeringstussenpersonen veel te weinig
tijd kregen om de massa nieuwe regels, die werden ingevoerd met de Twin Peaks II
wetgeving, te assimileren. Bovendien verwachtten we dat de FSMA meer begeleiding
zou bieden aan de verzekeringstussenpersonen die voor het overgrote deel kleine
zelfstandigen of KMO’s zijn. Globaal gezien zijn we de mening toegedaan dat de
tussenpersonen het niet slecht doen. Met dit inspectierapport doet de FSMA nu wel
een inspanning om concreter te zijn met betrekking tot haar verwachtingen ten aanzien
van de tussenpersonen.
In tijden van herstructureringen zou men bijna vergeten dat onze taak als
vertrouwenspersoon en adviseur naar de klant toe aan het veranderen is. Ook dit is
een van de grote bekommernissen van BZB. We besteden er daarom aandacht aan
op ons BZB-congres ”Advies, een kwestie van algoritmes” op 26 oktober, waartoe
we u graag uitnodigen. Voor het eerst is de toegang voor BZB-leden gratis.
Een bijkomende reden dus om u vlug in te schrijven.
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Gedragscode
De kans is klein dat u er nog niet van gehoord heeft:
12 juli 2017 was een historische dag voor BZB.
Er werd die dag immers een gedragscode ondertekend tussen
BZB/ Fedafin en Febelfin, de Belgische federatie van de financiële
sector. Deze gedragscode beoogt de goede relaties tussen
kredietinstellingen en hun agenten en wil op die manier bijdragen
tot een gezond ondernemingsklimaat tussen een principaal en zijn
agentennet. We vroegen de mensen van BZB en Fedafin die aan de
onderhandelingstafel zaten om wat meer uitleg.

INTERVIEW
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tussen kredietinstellingen en
zelfstandige bankagenten
Wat is de aanleiding geweest voor deze gedragscode?
Albert Verlinden: de aanleiding voor de gedragscode was
de zware herstructurering die ING begin oktober vorig jaar
aankondigde. Alle aandacht ging naar de statutaire medewerkers
van de bank, er was absoluut geen enkele aandacht voor
de situatie van de zelfstandige agenten, dit terwijl er werd
aangekondigd een volledig net van zelfstandigen op te doeken.
Op initiatief van Carine Vansteenbrugge, directeur BZB werd
een open brief geschreven waarbij we de ministers opriepen
om aandacht te hebben voor de situatie van de zelfstandige
bankagenten die als geen ander de gevolgen van de besparingen
in de banksector ondervinden, maar nergens als stakeholder
worden erkend en al zeker niet door de politiek.
BZB had al vele malen op de deuren van de politici geklopt
om maatregelen te nemen om de rechten van de agenten te
verbeteren. We vroegen onder andere bijkomende bescherming
in de wet op de handelsagentuur en nieuwe regels voor de
werking van de paritaire overlegorganen. Maar een belangrijke
eis was dat agenten die een nieuwe agentuurovereenkomst
ondertekenen vooraf de nodige uitgebreide informatie
ontvangen met betrekking tot het contract, de strategie en het
distributiebeleid van de bank. De wet die daarin voorziet voor
handelsagenten uit andere sectoren werd niet van toepassing
gemaakt op de bank- en verzekeringsagenten. Met de open
brief werden we voor het eerst gehoord en de ministers Peeters
en Borsus hebben zich geëngageerd om de situatie van de
zelfstandige bank- en verzekeringsagenten te verbeteren.

Maar er is toch geen wetswijziging gebeurd?
Carine Vansteenbrugge: neen. Er waren twee mogelijke pistes.
Eén was proberen een wetswijziging door het parlement te
jagen wat heel wat tijd in beslag zou nemen en waarvan de
uitkomst onzeker was. Of twee een gedragscode sluiten met
de banken zelf. Met steun van de ministers zagen we een
vlugger en directer resultaat te halen via het sluiten van een
gedragscode met Febelfin. Voorwaarde daarvoor was natuurlijk
dat ook Febelfin bereid was om aan de onderhandelingstafel
te komen zitten. Met wat overtuiging en natuurlijk de goede
relatie met Febelfin en de banken in het algemeen zijn we erin
geslaagd om op korte termijn tot een gedragscode te komen,
wat in het huidige landschap van herstructureringen absoluut
noodzakelijk was.

Staat in die gedragscode dan alles wat BZB wou
bekomen?
Albert Verlinden: neen, uiteraard niet. Onderhandelen betekent
dat beide partijen water in de wijn hebben gedaan. We hebben
ook prioriteiten moeten stellen. Belangrijk voor ons was het

engagement van de banken zelf om de bankagenten bijkomende
rechten te geven. Een voorbeeld: de wet op de precontractuele
informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten
is nog steeds niet van toepassing op de bankagenten doch de
banken hebben zich via deze gedragscode geëngageerd om de
agenten of kandidaat-agenten de informatie te geven die de wet
voorziet, voordat ze een contract ondertekenen.
Carine Vansteenbrugge: de wet voorziet een sanctie in geval van
niet-naleving en dat is in deze gedragscode niet voorzien. Maar
de kredietinstellingen kunnen de gedragscode niet zomaar naast
zich neerleggen. Er is bovendien een evaluatie van de naleving
van de gedragscode voorzien na één jaar. Mochten zich hier
zware problemen stellen, dan kan er nog altijd een wetswijziging
gebeuren. We zijn er evenwel van overtuigd dat de banken de
gedragscode zullen naleven.

Op welke punten is de gedragscode vernieuwend?
Jean-Pol Guisset: voor ons was het essentieel dat de kandidaatbankagent over alle relevante informatie beschikt om met kennis
van zaken een handelsagentuurcontract af te sluiten.

Over welke informatie hebben we het dan concreet?
Jean-Pol Guisset: het betreft informatie op twee vlakken.
Enerzijds vragen we dat de bank een ontwerp van handelsagentuurovereenkomst voorlegt. Daar staat dan de informatie
in over commissiebarema’s, exclusiviteit, terbeschikkingstelling
van infrastructuur, aansprakelijkheid en concurrentiebedingen.
Anderzijds moet de agent in staat zijn om zich een oordeel te
vormen of de zaak, die hij wenst over te nemen, winstgevend
zal zijn. Daartoe zal de bank hem inzage moeten verlenen
in de historiek en de vooruitzichten van de markt waarin de
activiteiten worden uitgeoefend en in de commerciële strategie.
Evenals informatie in verband met het marktaandeel van het
netwerk, een overzicht van het aantal zelfstandige bankagenten
en het aantal overeenkomsten dat werd beëindigd. Ook de
verkoopcijfers van de vorige agent evenals een overzicht van
de nodige investeringen om de zaak duurzaam uit te bouwen
moeten worden meegedeeld. Daartoe werd een precontractuele
informatieplicht in het leven geroepen.

Dit lijkt toch gevoelige informatie. Zullen de banken
deze info wel willen geven?
Jean-Pol Guisset: er werd voorzien in een strikte geheimhouding
met betrekking tot deze informatie. Het gaat de banken hier niet
om de handelsagentuurovereenkomst zelf of om cijfermateriaal
van het over te nemen kantoor, maar vooral over strategische
informatie die ze confidentieel willen houden.
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De gedragscode is er gekomen naar aanleiding
van de reorganisatie van het netwerk bij heel wat
banken. In welke mate voorziet de gedragscode op
dit punt verbetering?
Albert Verlinden: ook dit is echt vernieuwend. De wet Renault
kan niet zomaar worden uitgebreid naar de zelfstandige agenten.
Daar moet een heel proces voor worden doorlopen en is het
akkoord van de sociale partners nodig. Met deze gedragscode
hebben we toch bekomen dat indien de principaal een netto
inperking inplant van 15 % of meer van het netwerk van kantoren,
uitgebaat door bankagenten en dit in een periode van 1 jaar, de
principaal de agenten moet informeren via een representatieve
vertegenwoordiging die de bankagenten van de betrokken bank
in hun schoot hebben aangeduid of via een overkoepelende
representatieve vereniging van bankagenten met name BZB
en Fedafin.

Welke info moet worden gegeven?
Jean-Pol Guisset: de bank moet laten weten hoeveel
agentschappen worden geviseerd, wat de reden is voor de
herstructurering, wat de contractuele afspraken zijn met
betrekking tot portefeuillevergoedingen of uitwinningsvergoedingen en welke maatregelen de principaal overweegt om de
negatieve gevolgen van de herstructurering voor de bankagenten
te beperken. Het is van belang dat de agent zo snel mogelijk
weet waar hij en zijn medewerkers aan toe zijn.

Schuilt hier geen gevaar in dat de bank net onder de
15 % blijft of inperking van het net voorziet gespreid
over meer dan één jaar?
Carine Vansteenbrugge: vergeet niet dat er een evaluatiecommissie wordt opgericht waarin naast vertegenwoordigers van
de beroepsverenigingen ook vertegenwoordigers van beide
ministers zetelen.
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Werden er ook bepalingen in de gedragscode
opgenomen die betrekking hebben op hoe de banken
met hun agenten omgaan?
Albert Verlinden: ook hier werden toch een aantal bijkomende
garanties voor de agenten in de gedragscode opgenomen.
Zo wordt voorzien dat de bank bij opzeg van de agentuurovereenkomst het niet betwiste gedeelte van de uitwinningsvergoeding uitbetaalt binnen een redelijke termijn en ten
laatste drie maanden nadat er een overeenstemming is over
het niet betwiste gedeelte van de uitwinningsvergoeding.
Misschien nog belangrijker is dat de banken erkennen dat, als
de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn, zij desgevallend
een bijkomende schadevergoeding dienen te betalen bij de
verbreking van de handelsagentuurovereenkomst. Indien van
toepassing, engageren de banken zich de betaling ervan binnen
een redelijke termijn te verrichten.
Carine Vansteenbrugge: belangrijk zijn ook de bijkomende
engagementen met betrekking tot de werking van het paritair
overlegorgaan die in de gedragscode zijn opgenomen. Nu is
voorzien in de wet dat de gedetailleerde agenda vooraf aan
de agentenvertegenwoordigers moet worden bezorgd. Daar
is nu bijgekomen dat ook de betreﬀende documenten, die het
voor de leden van het paritair overlegorgaan mogelijk moeten
maken om welbewust beslissingen te nemen, vooraf moeten
worden overgemaakt. Enkel in uitzonderlijke gevallen, wanneer
de dringende noodzakelijkheid dit verhindert, moet dit niet
gebeuren. Ook belangrijk is dat de agentenvertegenwoordigers
de contactgegevens van de agenten die zij vertegenwoordigen
bekomen en hen kunnen raadplegen over de wijzigingen die
overwogen worden in het kader van het overleg.
Albert Verlinden en Jean-Pol Guisset: we nodigen andere
beroepsverenigingen uit om toe te treden tot deze
gedragscode. Het kan alleen maar ten goede komen aan
de zelfstandige bankagenten.
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1. DOEL

4. UITGANGSPUNTEN/PRINCIPES

Deze gedragscode heeft tot doel principes aan te reiken voor
de instandhouding van de goede relaties tussen kredietinstellingen en hun agenten, en aldus, bij te dragen tot een gezond
ondernemingsklimaat tussen een principaal en zijn agentennet
rekeninghoudende met een optimale dienstverlening waarbij het
belang van de klant centraal staat.

4.1. VOORAFGAAND AAN DE SLUITING VAN DE
HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST

2. STATUUT VAN DEZE GEDRAGSCODE
De leden van Febelfin die werken met een bankagentennet
en de aangesloten leden van BZB onderschrijven, door
hun lidmaatschap van de ene of de andere voormelde
beroepsfederatie, deze gedragscode.
Deze gedragscode is gebaseerd op een 'pas toe of leg
uit'-systeem ('comply or explain'). Dat biedt de mogelijkheid om
af te wijken van de bepalingen van de gedragscode wanneer de
concrete situatie dit rechtvaardigt, en mits hiervoor afdoende
argumenten worden aangedragen.
Hoewel deze gedragscode een Belgisch initiatief is, zullen
banken, zowel Belgische als buitenlandse banken die actief zijn
in België en geen lid zijn van Febelfin, aangemoedigd worden
aan te sluiten bij de gedragscode voor zover ze werken met
bankagenten in België.
Andere sectororganisaties, beroepsverenigingen of individuele
ondernemingen die niet betrokken zijn bij het opstellen van deze
gedragscode, kunnen vrijwillig en transparant toetreden tot de
gedragscode. Dit kan door het publiek maken van een ‘verklaring
van goede relaties tussen kredietinstellingen en zelfstandige
bankagenten’, met uitdrukkelijke verwijzing naar de gedragscode.
Zij dienen de ondertekenende partijen hiervan schriftelijk op de
hoogte te brengen.

3. INWERKINGTREDING
EN TOEPASSINGSGEBIED
De gedragscode is van toepassing vanaf 1 januari 2018.
Zij is niet van toepassing op de lopende handelsagentuurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2018 behalve wat de
punten 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 betreft.
Wat de punten 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 betreft zal dit van toepassing
worden voor de lopende overeenkomsten vanaf 1 januari 2018.
Zij is evenmin van toepassing, behalve wat de punten 4.2, 4.3,
4.4 en 4.5 betreft, in het geval waarbij een nieuwe handelsagentuurovereenkomst het gevolg is van een wijziging van de
vennootschapsvorm (bijv. de omzetting van een BVBA in
een NV).

4.1.1. Algemeen
Het is essentieel dat de kandidaat-bankagent voor het aangaan
van de overeenkomst kan beschikken over alle relevante
informatie die hem in staat moet stellen om met kennis van
zaken de overeenkomst te ondertekenen.
Voorgaande geldt voor het afsluiten en uitvoeren van handelsagentuurovereenkomsten, en eventuele overeenkomsten die in
de context van of samen met de handelsagentuurovereenkomst
worden gesloten. Zo wordt er minstens voorafgaand info
verstrekt over (indien van toepassing):
• een handelshuur van het pand;
• de huur of de terbeschikkingstelling van infrastructuur en
diensten;
• een investeringskrediet;
• andere leningen of financiële of economische voordelen of
tegemoetkomingen;
• bijzondere bepalingen met betrekking tot exclusiviteit;
• overeenkomst met betrekking tot andere toegelaten
professionele activiteiten;
• richtlijnen en gedragscodes met betrekking tot de
bankwerkzaamheden;
• aansprakelijkheidsregeling;
• commissiebarema;
• …
4.1.2. Mededeling ontwerp van handelsagentuurovereenkomst
(“ontwerp van handelsagentuurovereenkomst”)
De bank deelt een ontwerp van handelsagentuurovereenkomst
inclusief de bijlagen, met uitzondering van de praktische
instructies en richtlijnen inzake dagelijkse bancaire activiteit, mee
aan de kandidaat-bankagent.
Bovendien wordt op hetzelfde moment een afzonderlijk
document bezorgd met daarin volgende informatie in
begrijpelijke taal, of een duidelijke verwijzing naar de relevante
bepalingen in het ontwerp van de handelsagentuurovereenkomst, inclusief de bijlagen, voor zover voorzien in de
handelsagentuurovereenkomst van de betrokken bank:
• de vermelding dat de handelsagentuurovereenkomst intuitu
personae wordt gesloten;
• een duidelijk overzicht van de diverse verbintenissen van
iedere partij;
• de bepalingen inzake aansprakelijkheid;
• voorwaarden inzake infrastructuur en diensten (computers,
ATM, bureaumateriaal, inrichting van het kantoor,
geldtransport, beveiliging, …);
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• voorwaarden inzake de eventuele handelshuur;
• de toegelaten andere professionele activiteiten;
• de bijzondere bepalingen met betrekking tot exclusiviteit,
inclusief overzicht van de eventuele partnermaatschappijen
voor verzekeringsproducten;
• het concurrentiebeding, duur en voorwaarden;
• de modaliteiten voor de berekening van de vergoedingen en
de bepalingen inzake wijziging van deze vergoeding;
• informatie met betrekking tot het paritair overlegorgaan,
indien er een paritair overlegorgaan is;
• de voorwaarden van opzeg en beëindiging van de
handelsagentuurovereenkomst;
• eventuele voorkooprechten of aankoopoptie ten voordele
van de principaal en regels voor de waardebepaling bij de
uitoefening van deze rechten of optie;
• de bepalingen inzake de borgstelling en de voorwaarden ervan;
• de voorwaarden van de verzekeringspolissen die de principaal
heeft afgesloten met betrekking tot de activiteit van de
bankagent;
• of de principaal al dan niet als centrale instelling optreedt met
betrekking tot de inschrijving van de zelfstandige bankagent
bij de FSMA;
• de eventuele bepalingen inzake een investeringskrediet vallen
onder de wet van 21 december 2013 betreﬀende diverse
bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote
ondernemingen en kunnen hier dus geen afbreuk aan doen.
4.1.3. Mededeling van gegevens voor de correcte beoordeling
van de handelsagentuurovereenkomst
(de “precontractuele informatie”)
Samen met het ontwerp van handelsagentuurovereenkomst
deelt de betrokken bank de volgende informatie mee aan de
kandidaat-bankagent:
• de historiek, de staat en de vooruitzichten van de markt
waarin de activiteiten worden uitgeoefend, vanuit algemeen
en lokaal oogpunt, inclusief doelgroep en commerciële
strategie;
• de historiek en de staat van het marktaandeel van het netwerk;
• een overzicht van elk van de voorbije drie kalenderjaren het
aantal zelfstandige bankagenten en, indien van toepassing,
eventueel het aantal eigen kantoren van de bank;
• een overzicht voor elk van de voorbije drie kalenderjaren van
het aantal handelsagentuurovereenkomsten dat is afgesloten
en het aantal handelsagentuur-overeenkomsten dat is
beëindigd;
• voor zover beschikbaar, een overzicht van de verkoopcijfers
van vorige bankagent(en) in het verkooppunt dat in aanmerking
komt voor overname door de kandidaat-bankagent;
• de lasten en investeringen waartoe de bankagent zich verbindt
bij de aanvang en tijdens de looptijd van de handelsagentuurovereenkomst (beperkt tot lasten en investering die een
bankagent niet zou hebben mocht hij de handelsagentuurovereenkomst niet sluiten) en hun lot bij de beëindiging van
de overeenkomst door de principaal ;

• de namen en coördinaten van de agentenvertegenwoordigers
in het paritair overlegorgaan indien zulk orgaan aanwezig is
bij de principaal en op verzoek van de kandidaat bankagent,
de verslagen van het laatste jaar van de vergaderingen van dit
paritair overlegorgaan.
4.1.4. Termijn voor de mededeling van de precontractuele
informatie en het ontwerp van handelsagentuurovereenkomst voorafgaand aan de ondertekening ervan
Het ontwerp van handelsagentuurovereenkomst (inclusief
de bijlagen) en de precontractuele informatie worden de
kandidaat-bankagent minstens één maand voorafgaand aan de
ondertekening ervan bezorgd. De kandidaat-agent dient een
schriftelijke en gedateerde ontvangstbevestiging te bezorgen aan
de kredietinstelling op het moment van de aflevering ervan.
De termijn van één maand is een minimumtermijn. Deze termijn
kan in de praktijk langer zijn. Het doel van deze termijn is om
de kandidaat-bankagent de tijd te geven om de ontwerpovereenkomst en de precontractuele informatie na te lezen en
daarover advies in te winnen.
De kandidaat-bankagent kan schriftelijk en uitdrukkelijk afstand
doen van de termijn van één maand.
4.1.5. Wijzigingen van de handelsagentuurovereenkomst
In geval van wijziging van een handelsagentuurovereenkomst
die in uitvoering is, verstrekt de principaal een ontwerp van
deze overeenkomst en een vereenvoudigd document minstens
één maand voor het sluiten van een nieuwe overeenkomst of de
wijziging van de lopende handelsagentuurovereenkomst.
Dit vereenvoudigd document omvat minstens de volgende gegevens:
• de belangrijkste contractuele bepalingen die werden gewijzigd
ten aanzien van de bestaande overeenkomst;
• de volgende gegevens voor de concrete beoordeling van de
wijziging(en) aan de handelsagentuurovereenkomst:
• De vooruitzichten van de markt waarin de activiteiten
worden uitgeoefend, vanuit algemeen en lokaal oogpunt,
inclusief doelgroep en commerciële strategie;
• De lasten en investeringen waartoe de bankagent zich
verbindt bij de aanvang en tijdens de looptijd van de
handelsagentuurovereenkomst (beperkt tot lasten en
investering die een bankagent niet zou hebben mocht hij de
handelsagentuurovereenkomst niet sluiten) en hun lot bij
beëindiging van de overeenkomst door de principaal.
De bankagent kan schriftelijk en uitdrukkelijk afstand doen van
de termijn van één maand.
In geval er een paritair overlegorgaan is opgericht, moet worden
benadrukt dat wijzigingen van commissies tot de bevoegheid
van dit paritair overlegorgaan behoren. Wijzigingen van
berekeningen of hoegrootheid van commissies zijn aldus niet
geviseerd in dit punt.
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4.1.6. Vertrouwelijkheid
De personen aan wie de informatie wordt verstrekt of ter
beschikking wordt gesteld, zijn gehouden tot een strikte
geheimhouding met betrekking tot de informatie die zij
verkrijgen met het oog op het sluiten van de handelsagentuurovereenkomst. Zij mogen deze informatie slechts rechtstreeks
of onrechtstreeks gebruiken met het oog op het sluiten van de
betrokken handelsagentuurovereenkomst waarop de informatie
van toepassing is.
Gelet op de gevoeligheid van de informatie, mogen banken
de informatieverstrekking onderwerpen aan de voorwaarde
dat de kandidaat-bankagent voorafgaand rechtstreeks met de
bank een schriftelijke vertrouwelijkheidsverbintenis aangaat
met modaliteiten die een doeltreﬀende bescherming van de
vertrouwelijkheid garanderen (inclusief boetebedingen bij
niet-naleving).
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•

•
•

•

als concurrentieel kunnen worden beschouwd en/of deze
nevenactiviteiten geen reputatieschade teweeg brengen en/
of niet ingaan tegen de richtlijnen van de FSMA omtrent
cumulatieverboden;
bedingen aangaande de beëindiging van de
huurovereenkomst ingeval van niet-naleving van de handelsagentuurovereenkomst, kan verbroken worden wegens het
niet voldoen aan de minimale productienormen;
bedingen aangaande verplichte minimale openingsuren en
-dagen;
bedingen die het akkoord vereisen van de principaal voor de
aanwerving van een personeelslid voor zover dit akkoord niet
voortspruit uit een wettelijke of reglementaire verplichting die
op een principaal rust;
verplichtingen inzake het verplicht vrijhouden van bepaalde
uren of data in de agenda met het oog op het direct inboeken
door klanten van afspraken.

De bank kan ook beslissen om sommige gevoelige informatie
enkel op een welbepaalde plaats of via een fysieke of virtuele
dataroom ter beschikking te stellen, waartoe uitsluitend de
kandidaat-agent toegang heeft.

De kandidaat-agent zal in de ontvangstmelding waarvan sprake
in punt 4.1.4 van deze gedragscode uitdrukkelijk bevestigen dat
de betrokken bank de nodige aandacht heeft gevestigd op de
voorgaande bepalingen.

Deze principes inzake vertrouwelijkheid zijn mutatis mutandis
van toepassing op eender welke situatie waarin de bank gevoelige
informatie verstrekt aan haar agenten.

4.2. AGENTUREN GESLOTEN MET VENNOOTSCHAPPEN
– TOEREKENING VAN FOUTEN

4.1.7. Waarschuwingsplicht en verboden bedingen
Onverminderd 4.1.2 en 4.1.3, is het aangewezen dat banken de
bijzondere aandacht vestigen van de kandidaat-bankagent op de
volgende bepalingen. De lijst van bepalingen bevat een aantal
verboden bedingen en een aantal bedingen waarop bijzondere
aandacht moet worden gevestigd indien van toepassing.
A. Verboden bedingen zijn:
• bedingen omtrent de verplichte afname van diensten of
producten voor persoonlijke doeleinden, voor zover zij
verenigbaar zouden zijn met de toepasselijke gedragsregels
en regelgeving met het oog op de bescherming van de
financiële consument;
• bedingen aangaande de toegang te claimen tot lokalen die
niet aan de uitbating zijn verbonden;
• bedingen aangaande automatische toepassing van
borgstellingen door de partner of een gezinslid van de
bankagent voor de activiteiten van de bankagent;
B. Bedingen die bijzondere aandacht vragen:
• de gevolmachtigde agenten moeten de exclusiviteitsregel
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks naleven en mogen
het exclusiviteitsprincipe niet omzeilen door een beroep te
doen op natuurlijke of rechtspersonen die als tussenpersoon
optreden;
• bedingen die beperkingen voorzien aangaande
nevenactiviteiten onder een andere handelsnaam op andere
uitbatingsadressen in zoverre deze nevenactiviteiten niet

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, waken de
banken erover dat, indien de agentuurovereenkomst wordt
gesloten met een rechtspersoon met meerdere aandeelhouders,
zaakvoerders of bestuurders, fouten die toerekenbaar zijn aan
één aandeelhouder, bestuurder of zaakvoerder niet automatisch
worden toegerekend aan de andere aandeelhouder, bestuurder of
zaakvoerder.

4.3. VERBREKING VAN DE
HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST
4.3.1. Uitbetaling niet betwiste deel uitwinningsvergoeding
Het is aangewezen dat de principaal, bij de verbreking van een
handelsagentuurovereenkomst, en voor zover een uitwinningsvergoeding is verschuldigd, het niet betwiste gedeelte van de
uitwinningsvergoeding uitbetaalt binnen een redelijke termijn en
ten hoogste drie maanden nadat er een overeenstemming is over
het niet betwiste gedeelte van de uitwinningsvergoeding.
4.3.2. Bijkomende schadevergoeding
De banken erkennen dat, als de wettelijke voorwaarden daartoe
zijn vervuld, zij mogelijk een bijkomende schadevergoeding
dienen te betalen bij de verbreking van de handelsagentuurovereenkomst. Indien van toepassing, engageren de banken zich de
betaling ervan binnen een redelijke termijn te doen.

4.4. ORGANISATIE VAN HET PARITAIR OVERLEGORGAAN
In de sectoren van het verzekeringswezen, de kredietinstellingen en de gereglementeerde eﬀectenmarkten wordt, in
afwijking op de algemene reglementering inzake handelsagentuurovereenkomsten bepaald dat kan voorzien worden dat de
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onderhandelingen over de commissielonen van de agenten van
één principaal niet individueel worden behandeld maar in de
schoot van een paritair overleg van de betrokken principaal. In
dat geval onderhandelen enkele verkozen agenten in de schoot
van dit orgaan over de commissies die toepasbaar zijn op alle
agenten van het netwerk van de principaal. De resultaten van
die onderhandelingen hebben dus een belangrijke impact en
het is dan ook vereist om ze te omkaderen met regels die een
voldoende bescherming van alle betrokkenen waarborgen.
Deze regels mogen in geen geval tegenstrijdig zijn met het
koninklijk besluit van 20 september 2002 betreﬀende de
oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan
in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde eﬀectenmarkten.
De principaal verbindt zich in geval er een paritair overlegorgaan
actief is of in geval hij een paritair overlegorgaan wil inrichten tot
het volgende:
4.4.1. Samenstelling
Om een evenwichtige samenstelling van het paritair
overlegorgaan na te streven zullen de bankagenten er over waken
dat er zich voldoende personen kandidaat stellen opdat alle te
begeven mandaten kunnen ingevuld worden.
Indien het aantal kandidaten kleiner is dan het aantal te begeven
mandaten zal, in afwijking van artikel 4, 7° van het voormelde KB,
de principaal een tweede oproep tot kandidaten lanceren.

agenda tevens de betreﬀende documenten die het voor de leden
van het paritair overlegorgaan mogelijk moeten maken om
welbewust beslissingen te nemen toegevoegd.
In het kader van de hun toevertrouwde taak worden aan de
agentenvertegenwoordigers de contactgegevens van de agenten
die zij vertegenwoordigen krachtens artikel 1 en 2 van het
betrokken KB ter beschikking gesteld om desgevallend en zonder
gevoelige bedrijfsinformatie vrij te geven de betrokken agenten te
kunnen raadplegen over de wijzigingen die overwogen worden in
het kader van het overleg en die praktische gevolgen hebben voor
deze bankagenten.
De banken verstrekken de vertegenwoordigers van de
bankagenten, mits zij de vertrouwelijke behandeling garanderen,
objectieve informatie over de categorieën van agenten die zij
vertegenwoordigen (zoals omvang en aard van de portefeuille,
regionaal, …), in zoverre dat noodzakelijk is voor de uitoefening
van hun taak in het Paritair Orgaan, en zonder dat zij daarbij
individualiseerbare of bedrijfsgevoelige gegegevens prijs geven.
De beslissingen worden genomen met de meerderheden voozien
in het KB.
Het principe dat het standpunt van de vertegenwoordigers van
de agenten van elke taalgroep, indien er twee taalgroepen zijn,
moet worden weergegeven in de genomen beslissing kan slechts
worden toegepast nadat hiertoe werd beslist door het paritair
ovgerlegorgaan volgens meerderheden voorzien in het KB .

De bankagenten zullen zich in dergelijke situatie extra inspannen
om alsnog voldoende kandidaten te vinden. De personen die
zich kandidaat willen stellen, beschikken over een termijn van
vijftien kalenderdagen na de datum van verzending van de tweede
oproep. De kandidatuurstelling moet per brief aan de principaal
worden terug gezonden, waarbij de datum van de poststempel
geldt als datum van verzending. De principaal die vaststelt dat
de kandidaat niet aan de voorziene verkiesbaarheidsvoorwaarden
voldoet, deelt, per aangetekende brief de betrokken kandidaat
zijn gemotiveerde weigering om hem op de lijst te plaatsen mee,
binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na afsluiting van de
tweede periode van kandidatuurstelling.

Gelet op de gevoeligheid van de informatie die wordt
overgemaakt aan het paritair overlegorgaan, mogen banken
de informatieverstrekking onderwerpen aan de voorwaarde
dat de vertegenwoordigers in het Paritair Orgaan voorafgaand
rechtstreeks met de bank een schriftelijke vertrouwelijkheidsverbintenis aangaan met modaliteiten die een doeltreﬀende
bescherming van de vertrouwelijkheid garanderen.
De bank kan ook beslissen om sommige gevoelige informatie
enkel op een welbepaalde plaats of via een fysieke of virtuele
dataroom ter beschikking te stellen.

Indien dan opnieuw blijkt dat het aantal kandidaten kleiner is dan
het aantal te begeven mandaten wordt de regeling van artikel 4.7°
van het voormelde KB onverminderd toegepast.

4.5.1. Definitie herstructurering
Er is sprake van herstructurering van het netwerk in het kader
van deze gedragscode indien de principaal een netto inperking
met 15 % of meer van het netwerk van kantoren uitgebaat door
bankagenten plant in een periode van 1 jaar. Inperking op
initiatief van de bankagent of in onderling overleg tussen de
bankagent en de principaal waarbij de bankagent blijft, worden
hierbij niet in rekening genomen.

4.4.2. Werking van het paritair overlegorgaan
Zowel de vertegenwoordigers van de agenten als de principaal,
kunnen op vraag van een betrokken partij en na goedkeuring door
minstens de helft van de vertegenwoordigers van elk van beide
groepen, zich laten bijstaan door experten.
Behoudens in uitzonderlijke gevallen waar de dringende
noodzakelijkheid zulks verhindert, worden naast de gedetailleerde

4.5 . INFORMATIE VAN BANKAGENTEN BIJ HERSTRUCTURERING VAN HET NETWERK VAN AGENTEN

4.5.2. Informatie aan de bankagenten
In geval van herstructurering van het distributienetwerk zal de
principaal de betrokken bankagenten inlichten over:
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• het aantal agentschappen dat wordt geviseerd;
• de redenen van de voorgenomen herstructurering;
• de contractuele afspraken die gelden voor de berekening van
portefeuillevergoedingen of uitwinningsvergoedingen, indien
toepasselijk;
• eventuele maatregelen die de principaal overweegt om de
negatieve gevolgen van de herstructurering voor bankagenten
te beperken.
4.5.3. Wijze van informatieverstrekking
De informatieverstrekking kan gebeuren via een representatieve
vertegenwoordiging die de bankagenten van de betrokken bank in
hun schoot hebben aangeduid (het “Vertegenwoordigingsorgaan”). Indien zulke vertegenwoordiging niet bestaat, kan de
informatieverstrekking gebeuren aan een overkoepelende representatieve vereniging van bankagenten zoals BZB, Fedafin, … .
4.5.4. Tijdstip van informatieverstrekking
Deze informatie moet voorafgaand aan het overleg aan de
betrokken bankagenten [en/of] Vertegenwoordigingsorgaan
worden gegeven om hen in staat te stellen hun opmerkingen
en suggesties te formuleren opdat zij in aanmerking kunnen
worden genomen.
4.5.5. Geen inbreuken op arbeidswetgeving
Indien van toepassing zal de principaal de informatie slechts
verstrekken indien en in de mate waarin de regelgeving
(zoals de regelgeving inzake bekendmaking van voorkennis of
arbeidswetgeving) zich daar niet tegen verzet, en op een tijdstip
dat verenigbaar is met de regelgeving (zoals de regelgeving
inzake bekendmaking van voorkennis of arbeidswetgeving).
4.5.6. Inhoud informatieverstrekking en overlegmomenten
Concreet engageert de principaal zich tot het volgende:
• de principaal zal de betrokken bankagenten (en/of het
Vertegenwoordigingsorgaan) schriftelijk inlichten omtrent zijn
voornemen om over te gaan tot een herstructurering van het
distributienetwerk;
• de principaal engageert zich om de betrokken bankagenten de
mogelijkheid te bieden, vragen te stellen in verband met de
herstructurering van het distributienetwerk;
• de principaal engageert zich om de hierboven bedoelde
vragen, argumenten en tegenvoorstellen te onderzoeken
en te beantwoorden doch steeds rekening houdend met
artikel 4.5.5.
4.5.7. Vertrouwelijkheid en loyauteit
De betrokken bankagenten (en/of de leden van het
Vertegenwoordigingsorgaan) engageren zich tot het volgende:
• zij verbinden zich ertoe om alle informatie gegeven binnen het
kader van dit overleg vertrouwelijk te houden, tenzij anders
overeengekomen met de principaal.
• zij verbinden zich ertoe om zich tijdens de gesprekken
constructief op te stellen en te handelen in het algemeen
belang van de bankagenten
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5. EVALUATIECOMMISSIE
5.1. ROL
Er wordt een Evaluatiecommissie opgericht die zal toezien
op de naleving en de interpretatie van deze gedragscode.
De Evaluatiecommissie treedt niet in de plaats van de
rechtbanken en komt niet tussen in individuele geschillen. De
Evaluatiecommissie komt niet tussen in gerechtelijke procedures.

5.2. SAMENSTELLING
Voor de samenstelling van de Evaluatiecommissie worden
4 kandidaten aangeduid door elk van de bij de gedragscode
betrokken beroepsverenigingen, nl. Febelfin en BZB/Fedafin,
alsook een vertegenwoordiger van de Minister van Economie
en een vertegenwoordiger van de minister van Middenstand en
KMO. Het Voorzitterschap zal worden waargenomen door een
vertegenwoordiger van de Minister van Economie of door een
vertegenwoordiger van de Minister van Middenstand en KMO.

5.3. WERKING
De praktische modaliteiten van de Evaluatiecommissie en haar
werking worden uitgewerkt in een intern reglement [nog uit te
werken]. Dit intern reglement wordt ter kennis gebracht van de
Minister van Economie en de Minister van Middenstand en KMO.

6. EVALUATIE
De toepassing van deze gedragscode zal een jaar na de
inwerkingtreding geëvalueerd worden door de ondertekenende
partijen. Dit zal gebeuren in overleg met de bevoegde Ministers.
Nadien kan een evaluatie gebeuren op vraag van een
ondertekenende partij.

7. PARTIJEN BIJ DE GEDRAGSCODE
Febelfin
BZB
Fedafin
Minister Peeters
Minister Borsus
De ondertekenende banken engageren zich dat de betrokken
gedragscode zal worden meegegeven aan de kandidaatbankagent of de bankagent in geval van toepassing van punt 4.1.5
van de gedragscode te samen met de andere informatie.

Opleidingen voor de banken verzekeringssector

“Kwalitatief
zeer goede,
praktische
opleidingen”

Met erkenning door FSMA, BIBF en IAB

Ontdek Van Belleghem Opleidingen op www.fiscaalinformatief.be/vbo
28082017-adv-VB-MOMENTUM-180x125mm-v2.indd 1

29/08/17 09:33

“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.

BZB-CONGRES
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Advies,

een kwestie van algoritmes?
U kent uw klant als geen ander. Maar wat weet uw bank of uw verzekeringsmaatschappij
allemaal over uw klant? Wordt advies weldra door een computer aangeleverd?
Vormt dit een bedreiging of kunnen we deze evolutie ombuigen tot een opportuniteit?
En hoe zien de banken en verzekeraars dit zelf? Dit alles komt u te weten op het BZB-congres.

JONATHAN HOLSLAG
BZB start traditiegetrouw haar congres met een spreker
die enkele inzichten over het economische klimaat
meegeeft. Was u verrast toen u van ons de vraag kreeg
om als spreker te fungeren op ons congres?
Niet echt. Er komen steeds meer verzoeken van de
bedrijfswereld naar analyses op het raakvlak tussen economie
en politiek. Het mag namelijk wel duidelijk zijn dat politieke
veranderingen, van protectionisme tot de dreiging van oorlog,
steeds zwaarder wegen op internationale markten en dus ook op
de marges van bedrijven.

U bent China- en Azië-expert. Waarom is het voor de
financiële sector van belang om op de hoogte te zijn
van wat zich in China en Azië afspeelt?
Ik blijf van mening dat ondernemers hier zich eerst en vooral
zorgen moeten maken over de complexe en uitdagende situatie
van onze eigen samenleving. De uitdaging blijft om via positief
ondernemerschap de samenleving thuis sterker te maken. Dat
zijn we aan de komende generaties verplicht. Met een paar
tienduizenden of honderdduizenden euro's op de spaarrekening
koop je voor je kinderen echt geen welvarende toekomst. Dat
vereist natuurlijk een gepast antwoord op de evolutie in Azië.
We moeten het potentieel van die regio ombuigen in een

Jonathan Holslag, Professor Internationale politiek, VUB

voordeel om onze eigen economie veerkrachtiger, duurzamer en
menselijker te maken.

Kunt u kort beschrijven waarover u het zal hebben
tijdens uw presentatie?
Ik zal in eerste instantie spreken over China, de belangrijkste
economie in de regio, stilstaan bij de geopolitieke gevolgen van
de Chinese groei en hoe wij daar als Europa mee om zouden
moeten gaan.

PHILIPPE BAECKE
Het hoofdthema van ons congres is “advies, een
kwestie van algoritmes”. U bent als expert gevraagd
om hierover te spreken. Wat hoopt u dat het publiek
zal onthouden van uw presentatie?
Veel managers verwijzen naar buzz woorden zoals Big Data en
artificiële intelligentie zonder de waarheid achter deze concepten
te kennen. Om de digitale trein niet te missen, investeert men
in bepaalde technologieën of softwarepakketten aangebracht
door consultants, maar een duidelijke achterliggende big data
strategie blijft achterwege. Dit leidt vaak tot een lager rendement

Philippe Baecke, Assistent-professor Marketing, Vlerick Business School
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dan verwacht. Big Data en Artificiële Intelligentie bieden heel
veel mogelijkheden binnen de financiële dienstverlening. Een
goede kennis van de opportuniteiten van deze technologieën,
maar even belangrijk, de beperkingen hiervan, zijn dan ook een
cruciale eerste stap om een big data actieplan te ontwikkelen. In
deze presentatie zal ik een overzicht geven van enkele analytische
technieken met de focus hoe deze waarde kunnen creëren
binnen financiële dienstverlening. Ik hoop dat dit het publiek kan
inspireren om zelf een actieplan te ontwikkelen. Echter, wanneer
men deze innovatieve technieken wil integreren binnen een
traditionele organisatie, moet men breder denken dan enkel de
technologie…. Ook de werknemers en bedrijfscultuur zijn een
cruciaal onderdeel om waarde te creëren met data!

Zal het gebruik van data analyse en algoritmes door
financiële instellingen het beroep van de zelfstandige
financiële tussenpersoon veranderen?
Hiervan ben ik overtuigd. Vandaag de dag zien we dat de digitale
revolutie al een sterke invloed heeft op de zelfstandige financiële
tussenpersonen. Digitaal heeft het aantal noodzakelijke oﬄline
contactmomenten sterk doen dalen, waardoor de financiële
instellingen gemakkelijker in staat zijn om de klant rechtstreeks
via de online kanalen te bereiken. Bovendien zorgt digitaal ook
voor een hogere prijsgevoeligheid bij de consument. In de
UK bijvoorbeeld, een reeds sterk gedigitaliseerde markt, geeft

73 % van de consumenten aan dat de prijs het belangrijkste
beslissingscriterium is bij hun keuze uit non-life verzekeringen
(PwC rapport). De prijs is nu echter niet de waarde propositie
waarmee de zelfstandige bankagent of verzekeringsmakelaar
kan uitpakken. De druk op de marges heeft ertoe geleid dat het
aantal zelfstandigen de jongste jaren sterk is gedaald, waarbij
vooral de kleinere spelers het slachtoﬀer waren. Ik verwacht dat
big data en algoritmes deze trend nog zullen versterken.
Er bestaat echter nog steeds een segment in de markt,
misschien wel het meest winstgevende segment, dat op zoek is
naar meer waarde in plaats van de laagste prijs. De zelfstandige
agenten moeten zich ten opzichte van dit segment proberen te
onderscheiden van de pure prijsspelers door het aanbieden van
een betere klantenervaring. Deze positieve klantenervaring kan
gecreëerd worden door te focussen op vlotte toegankelijkheid,
gepersonaliseerd advies en producten uit een breder gamma.
Dit is enkel mogelijk in een omnichannel aanbod waar digitaal en
oﬄline kantoren perfect geïntegreerd zijn, ondersteund door data
en algoritmes. Het zullen de innovatieve organisaties zijn die in
staat zijn om zich hieraan aan te passen, die zullen overleven.
Heel innovatieve makelaars kunnen zelfs evolueren naar een
“digital identity manager”. In de toekomst zullen nagenoeg
alle industrieën op een of andere manier gebruik maken van
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Het zijn stormachtige tijden voor zelfstandige bankagenten.
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U biedt producten aan met een degelijk rendement.

•

U geniet een competitieve verloning.

•

U proﬁteert van een juridische en ﬁscale verkoopondersteuning.

•

U genereert waarde voor uw eigen verzekeringsportefeuille.

Honourable Prudent & Generous b.v.b.a
Jacob van Arteveldestraat 18 | B-8800 Roeselare Belgium
Tel: +32(0)26 09 08 40 | E-mail: info@hpgb.be
www.hpgb.be | FSMA 106740A
Accreditatie bijscholing no 500057A
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consumenten data. De Europese commissie wil in deze context
via GDPR (general data protection regulation) de privacy van
de consument beschermen. Eén van de implicaties is dat de
consument veel explicieter toestemming moet geven dat zijn
data mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Hier bestaat er ruimte voor een makelaar die gebruik maakt
van de data van de consument om zijn belangen, ook buiten
de financiële wereld, optimaal te beheren. Cruciaal hierbij is het
vertrouwen dat de data in het belang van de consument gebruikt
worden. Dit vertrouwen is nu net de unieke waarde propositie
van de huidige makelaar.
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Wat heeft u overtuigd om te spreken op ons congres?
Ikzelf werk regelmatig samen met bedrijven uit de financiële
sector, zowel voor het uitrollen van operationele projecten
als op strategisch niveau. Het BZB-congres is een congres
dat de zelfstandige bankagenten en verzekeringsmakelaars
samenbrengt. Deze hebben nog steeds een grote impact op
de industrie in België. Het BZB-congres leunt perfect aan bij
mijn interessesfeer. Door te spreken op dit congres hoop ik een
impact te hebben op het gebruik van data binnen de financiële
sector. Organisaties die hierbij ondersteuning zoeken mogen mij
zeker contacteren.

PANELGESPREK
Wat zijn de toekomstplannen van de banken en verzekeraars?
In een panelgesprek laten we hen zelf aan het woord over de investeringen die ze ter zake doen, welke technologie voor hen van
belang is en hoe ze de samenwerking met de zelfstandige financiële tussenpersonen zien evolueren?
Wie gaat de uitdaging aan?
Marc Lauwers - CEO Argenta; Hans De Cuyper (CEO AG Insurance / Voorzitter Assuralia); Peter Devlies (CEO AXA Bank);
Erik Vanpoucke (CCO Baloise Insurance)

Marc Lauwers, CEO Argenta

Hans De Cuyper, CEO AG Insurance/Voorzitter Assuralia

Peter Devlies, CEO AXA Bank

Erik Vanpoucke, CCO Baloise Insurance

congres
ADVIES,
EEN KWESTIE
VAN ALGORITMES?
KINEPOLIS
EVENT CENTER
ANTWERPEN

26.10.17
SCHRIJF
IN OP

WWW.BZBCONGRES.BE

SECTORNIEUWS

PROGRAMMA

Plenaire sessie (10u00)
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Infomarkt voor de
beleggingsspecialist
(15u30)

Presentatie: Hanne Decoutere
Albert Verlinden, voorzitter BZB

Leiderschap en weerbaarheid
in een gefragmenteerde wereld
Jonathan Holslag, Professor Internationale Politiek – VUB

Financiële regelgeving en bemiddelaars:
een stand van zaken
Ann De Roeck, Directeur FSMA

12u00 : Lunch

ARGENTA SPAARBANK
BALOISE FUND INVEST
DNCA INVESTMENTS
ETHENEA INDEPENDENT
INVESTORS
FINTRO
FLOSSBACH VON STORCH
INVESCO ASSET MANAGEMENT
LEGG MASON
MEDIAN
PICTET ASSET MANAGEMENT
PORTIMA
SCHRODERS INVESTMENT
MANAGEMENT BENELUX

De waarde van data analyse in de financiële sector
Philippe Baecke, Assistent-professor Marketing,
Vlerick Business School

Panelgesprek:
- Marc Lauwers, CEO Argenta Bank & Verzekering
- Hans De Cuyper, voorzitter Assuralia, CEO AG Insurance
- Erik Vanpoucke, CCO Baloise Insurance
- Peter Devlies, CEO Axa Bank Belgium
Joost Van Hyfte, standup comedian

INSCHRIJVEN
BZB-lid - gratis,
geen BZB-lid - € 50 (incl. btw)
Inschrijven kan tot en met 23 oktober 2017
op www.bzbcongres.be

GEREGELDE BIJSCHOLING
2 punten bank (B 600 014)
2 punten verzekeringen (A 700 011)

WWW.BZBCONGRES.BE
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FSMAover
aan het woord
tussenpersonen
Mevrouw Ann De Roeck, directeur verantwoordelijk voor
de dienst Tussenpersonen en Kredietgevers van de FSMA
is spreker op ons congres van 26 oktober. We stelden haar en
de heer Grégory Demal, lid van het directiecomité van de FSMA,
een aantal vragen over de werking en de plannen van de FSMA
met betrekking tot de tussenpersonen.

Mevrouw Ann De Roeck en de heer Grégory Demal

Wat zijn de bekommernissen
en doelstellingen van de
dienst Tussenpersonen en
kredietverstrekkers bij de FSMA?
Hoe wil de FSMA communiceren
met de tussenpersonen?
Een passende informatieverstrekking aan
de sector en een correcte communicatie
zowel over haar toezichtspraktijken
als over de wettelijke en reglementaire
ontwikkelingen, zijn voor de FSMA
een belangrijk streefdoel. Dat kadert
in de bekommernis van de FSMA om
de kwaliteit van haar interactie met de
tussenpersonen hoog te houden.
In 2016 en 2017 springt zonder twijfel de

informaticatoepassing voor het indienen
van de inschrijvingsaanvragen en het
beheren van de dossiers het meest in
het oog. Ook de “First Aid”- dagen – de
“eerste hulp” bij gebruik van het systeemdie de FSMA heeft georganiseerd,
getuigen van een directe en praktische
aanpak.
De online toepassing is nu al in gebruik
voor de statuten die kredietbemiddelaars
kunnen aanvragen en voor nieuwe
inschrijvingen als verzekeringstussenpersoon en tussenpersoon in bank- en
beleggingsdiensten. De toepassing zal
in het najaar worden uitgebreid tot het
beheer van de bestaande dossiers van

deze twee categorieën tussenpersonen.
De FSMA zal nieuwe “First Aid”-dagen
organiseren om de tussenpersonen die
dat wensen op technisch vlak bij te staan.
Daarnaast ontwikkelde de FSMA een
nieuwe, meer gebruiksvriendelijk website
voor de sector, zodat informatie opzoeken
veel sneller verloopt. Er werd daarbij veel
aandacht besteed aan de nieuwe lay-out
en de wijze waarop de informatie is
georganiseerd. Aldus kan de beschikbare
informatie zoals wetteksten, regelgeving,
lijsten van door de FSMA ingeschreven
of vergunde personen, waarschuwingen
van de FSMA, etc. vlotter worden
teruggevonden op onze website.
Bijzonder nuttig en praktisch is het grote
aantal Frequently Asked Questions dat
gepubliceerd is op de website mcc_info.
Dit vormt een nuttige aanvulling bij de
informatie op de FSMA-website en biedt
talrijke praktische inlichtingen over de
stappen die tussenpersonen kunnen of
moeten ondernemen bij de FSMA. Dit
instrument heeft zijn nut bewezen. Wij
blijven natuurlijk werken aan updates en
aanvullingen.
Tot slot zal de FSMA zich blijven
inspannen om te communiceren rond
haar toezichtsbeleid en de wettelijke
en reglementaire ontwikkelingen, door
geregeld newsletters en newsflashes te
publiceren, alsook sectorale verslagen
met de krachtlijnen van haar inspecties
op het terrein. Al die instrumenten
samen moeten de sector een beter
inzicht verschaﬀen in de punten waaraan
de FSMA bij haar toezicht op de sector
bijzondere aandacht besteedt, en
ruchtbaarheid geven aan de nieuwe
vereisten ingevolge de evolutie van de
wet- en regelgeving.
Deze initiatieven moeten samen leiden
tot een nog doeltreﬀender administratief
beheer van de dossiers en ervoor
zorgen dat de wettelijke vereisten, de
verwachtingen van de FSMA en de
initiatieven van de sector op het vlak van
compliance nog beter op elkaar worden
afgestemd.

INTERVIEW

Momentum | 19

Wat zijn in een notedop de
vaststellingen die de FSMA deed
in de in 2016 uitgevoerde controles
bij verzekeringstussenpersonen in
het kader van de naleving van de
gedragsregels. Wat is de intentie
van de FSMA op dit vlak? Zijn er
andere aandachtspunten?
De FSMA heeft een eerste reeks
inspecties ter plaatse verricht waarbij zij
heeft onderzocht of de verzekeringsmakelaars de zorgplichtregels in acht nemen
wanneer zij advies verlenen over spaar- of
beleggingsverzekeringen (in het bijzonder
over tak 21- en tak 23-producten). In deze
eerste controlefase staat de pedagogische
benadering centraal. Het is vooralsnog
de bedoeling om de tussenpersonen te
laten nagaan welke punten zij nog kunnen
verbeteren opdat zij de gedragsregels
nauwgezetter zouden naleven. De FSMA
zal deze benadering blijven hanteren
tot de inwerkingtreding van de wet tot
omzetting van IDD.
Tijdens deze inspecties heeft de FSMA
onderzocht of de verzekeringsmakelaars
zich houden aan de voorwaarden voor
inschrijving in het register van verzekeringstussenpersonen en de verplichtingen
naleven in de strijd tegen witwassen van
geld en financiering van terrorisme.
De inspecties werden verricht bij een
beperkte steekproef van 75 verzekeringsmakelaars (115 als ook hun subagenten
worden meegeteld). Die steekproef is ruim
genoeg om al een eerste beeld te krijgen
van de tendenzen, maar het resultaat mag
evenwel niet eenvoudigweg geëxtrapoleerd worden voor de volledige doelgroep.
Ter afronding van deze inspecties
heeft de FSMA een sectorverslag1
opgesteld waarin zij haar belangrijkste
vaststellingen toelicht en de aandacht
van de tussenpersonen vestigt op de
voornaamste aandachtspunten die voor
verbetering vatbaar zijn. Dat moet het
voor hen gemakkelijker maken om, soms
zeer specifieke, maatregelen uit te werken
teneinde de reglementering strikter
na te leven en beter te voldoen aan de
verwachtingen van de FSMA.
Hieronder overlopen wij de voornaamste
vaststellingen met betrekking tot de
inschrijvingsvoorwaarden en de naleving
van de antiwitwasreglementering:

1

Mevrouw Ann De Roeck is één van de gastsprekers op ons congres

• in verschillende administratieve dossiers
waren de gegevens niet up-to-date;
• in een aantal gevallen was de makelaar
niet in staat om aan te geven onder
welk statuut zijn PCP's werken
(werknemer, lid van de eﬀectieve
leiding, meewerkende echtgenoot);
• er waren verschillende tekortkomingen
in de professionele kennis van de
VVD’s en de PCP’s, vooral op het vlak
van de witwaswetgeving. Er werden
ook een aantal gebreken vastgesteld
i.v.m. de bijscholing van de VVD’s;
• er waren verschillende tekortkomingen
i.v.m. de naleving van de witwaswetgeving. Sommige makelaars beschikten
niet over de vereiste procedures.
Anderen beschikten wel over de
vereiste procedures, maar hadden
moeite om ze concreet toe te passen;
• de manier waarop sommige makelaars
zich organiseren, leidt bij de cliënt tot
verwarring tussen de activiteiten die de
tussenpersoon enerzijds uitvoert onder

het statuut van tussenpersoon in banken beleggingsdiensten en anderzijds
onder het statuut van verzekeringstussenpersoon. Deze verwarring kan
bij de cliënt een verkeerde perceptie
creëren over het statuut en de
hoedanigheid van de tussenpersoon;
• waar de samenwerking tussen een
verzekeringsmakelaar en een verzekeringsonderneming contractueel
geregeld was, bleken die contracten
in een aantal gevallen verouderd te
zijn. Bovendien bevatten sommige
contracten bepalingen over een
minimumproductie, wat strijdig is met
het statuut van verzekeringsmakelaar.
In dit verband benadrukt de FSMA dat
het opleggen van minimumdrempels
om in aanmerking te komen voor
commissielonen, dezelfde druk
kan leggen op de makelaar in
termen van belangenconflicten, als
het contractueel vastleggen van
productieminima.

“De FSMA zal nieuwe “First Aid”- dagen organiseren om de tussenpersonen die
dat wensen op technisch vlak bij te staan.”

U kan dit verslag raadplegen op de website van de FSMA via de link https://www.fsma.be/nl/gedragsregels-assurmifididd .
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Wat de naleving betreft van de gedragsregels in verband met de zorgplicht, deed
de FSMA de volgende vaststellingen:
De wijze waarop de bezochte verzekeringsmakelaars advies verstrekken over
hun spaar- of beleggingsproducten,
vertoont lacunes op het vlak van de
naleving van de zorgplicht, vooral wat de
volgende elementen betreft:
• de inzameling van cliënteninformatie
wordt niet steeds correct uitgevoerd,
noch wat de kennis en ervaring van
de cliënt betreft, noch wat zijn spaar- of
beleggingsdoelstellingen of financiële situatie betreft. Bovendien wordt
de coherentie van de ingezamelde
cliënteninformatie niet steeds voldoende beoordeeld en wordt de ingezamelde informatie niet systematisch op

afdoende wijze gedocumenteerd;
• een te groot aantal makelaars begrijpt
het principe van de geschiktheidstest
niet en is in de verkeerde veronderstelling dat het inzamelen van
informatie volstaat. De verzekeringsmakelaars slagen er over het algemeen
dan ook niet in om aan te tonen
hoe ze de geschiktheidstest hebben
uitgevoerd en op basis van welke
criteria ze hebben geoordeeld dat een
bepaald verzekeringsproduct geschikt
was voor de cliënt;
• de informatieverstrekking aan de
cliënten over de zorgplicht is niet altijd
correct, duidelijk en niet-misleidend.
Bovendien is het verstrekken van
volledige informatie over zowel het
statuut van de verzekeringsmakelaar,

“Het opleggen van minimumdrempels om in aanmerking te komen voor
commissielonen, kan dezelfde druk leggen op de makelaar in termen van
belangenconflicten, als het contractueel vastleggen van productieminima.”

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

Febelfin Academy
Uw partner voor certificatie,
examens & bijscholing

Learning, key for evolution

Ontdek ons aanbod op

FEBELFIN ACADEMY VZW/ASBL
Aarlenstraat/Rue d’Arlon 80, 1040 Brussels

de aangeboden dienstverlening en
het geadviseerde verzekeringsproduct
als over de vergoedingen, provisies
en niet-geldelijke voordelen die de
verzekeringsmakelaar ontvangt, voor
verbetering vatbaar;
• bepaalde incentiveprogramma’s
van de verzekeringsondernemingen
bieden de makelaars die bepaalde
productieniveaus halen, voordelen
zoals toegangstickets tot evenementen
(sportmeetings, concerten) of
opleidingen in toeristische trekpleisters
in het buitenland. De FSMA wijst
erop dat dergelijke voordelen (met
name) de kwaliteit van de dienstverstrekking aan de cliënten moeten
verbeteren. Meer algemeen mogen
de programma’s rond vergoedingen
en incentives geen belangenconflicten
tussen de verzekeringsmakelaars en de
cliënten doen ontstaan. De opgelegde
minimumdrempels om in aanmerking
te kunnen komen voor commissielonen
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houden een sterk risico in om dergelijke
belangenconflicten te doen ontstaan;
• over het algemeen kunnen wij
bevestigen dat er wel degelijk een
bewustwording merkbaar is in de
sector wat de naleving van de diverse
wetgevingen betreft. Toch zijn er nog
vele inspanningen nodig, zowel voor
de naleving van de gedragsregels en
de inschrijvingsvoorwaarden, als van
de antiwitwaswetgeving. Dit laatste
punt is bijzonder belangrijk en alle
actoren in de financiële wereld moeten
zich hiervoor inspannen. Laten we de
tragische gebeurtenissen niet vergeten
die wij in België en zowat overal in
Europa en de wereld meemaken. Als
wij ons steentje kunnen bijdragen om
die te verhinderen, rust op ons de
plicht om dat te doen.

De FSMA organiseerde voor de
zomervakantie een publieke
consultatie over de omzetting van
de IDD: wat is de stand van zaken?
De IDD-richtlijn bevat twee grote luiken:
• een luik “informatievereisten en
gedragsregels” die de distributeurs van
verzekeringsproducten in acht moeten
nemen, en
• een luik “inschrijvingsvoorwaarden”
voor de tussenpersonen
De enforcement- en sanctiebepalingen
hiervoor zijn ook nog verder uit te werken
op een globale en geharmoniseerde wijze.
Over het eerste luik is inderdaad in de
lente een consultatieronde georganiseerd.
De FSMA heeft contact opgenomen met
de kabinetten van de bevoegde ministers
om het resultaat van die consultatie toe
te lichten en hun te vragen de gewenste
oriëntaties aan te geven. Het is nu aan
de politieke overheden om de keuzes te
maken die zich opdringen en die om te
zetten in wetgeving.
Tijdens de zomer liep er een consultatie
over het tweede luik waarvan het resultaat
nu wordt geanalyseerd.
Het is de bedoeling om deze verschillende luiken te consolideren en de
omzettingstekst te integreren in Deel 6
van de wet van 4 april 2014 betreﬀende de
verzekeringen, die zal worden omgedoopt
tot de wet betreﬀende de “verzekeringsen herverzekeringsdistributie”.
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Welke verplichtingen uit MIFID II
zullen een impact hebben op hun
activiteit als bankagent? Wat als
iemand ook tussenpersoon is in
bank- en beleggingsdiensten?
De omzetting van MiFID II houdt
inderdaad een aantal bijkomende
verplichtingen in voor de tussenpersonen
in bank- en beleggingsdiensten.
Algemeen gezien zullen alle nieuwe MiFID
II-gedragsregels (inzake inducements,
informatieverstrekking aan de cliënten,
de nieuwe regels voor onafhankelijke
adviesverlening en bezoldiging van
de werknemers, de vereiste geschiktheidsverklaring voor alle beleggingsadviezen ...) een impact hebben op deze

voorheen moeten waken over de invulling
van de bijscholing van zijn PCP. De FSMA
wil dit pragmatisch aanpakken door hen
te vragen een jaarlijks educatief plan over
te maken en wil ook ruimte laten voor
opleidingen en overlegmomenten “on
the job” tijdens dewelke bijvoorbeeld de
bespreking van nieuwe producten aan
bod kan komen.
Ook leggen de ESMA-richtsnoeren op om
beginnende PCP’s verplicht minimum
6 maanden stage te laten lopen. Dit
komt neer op het oﬃcialiseren van
een bestaande praktijk. Elkeen beseft
voldoende dat het onverstandig is om een
beginner met volle bevoegdheid het veld
in te sturen en dan te hopen dat er geen

“In deze eerste controlefase staat de pedagogische benadering centraal.”

tussenpersonen aangezien zij verplicht
zijn om bij de uitoefening van hun
bemiddelingsactiviteiten, ongeacht of
zij handelen als agent of als makelaar,
dezelfde gedragsregels in acht te nemen
als de gereglementeerde ondernemingen
voor wie zij optreden.
De tussenpersonen zullen ook rekening
moeten houden met de ESMA
richtsnoeren voor de beoordeling
van de kennis en bekwaamheid
die de PCP moeten hebben inzake
beleggingsdiensten. Ook de regelmatige
bijscholing maakt onderdeel uit van die
vereisten. Concreet zal de werkgever
(tussenpersoon of onderneming) zoals

ongelukken zullen gebeuren.
De FSMA heeft hierover omstandig alle
beroepsorganisaties geconsulteerd en
denkt hierover voorstellen aan de minister
te kunnen overmaken tegen het einde van
de zomer.
De omzetting van MiFID II zal ook
belangrijke veranderingen meebrengen
voor de makelaars in bank- en
beleggingsdiensten. Om het zeer kort
samen te vatten zullen deze makelaars
onderworpen worden aan een reeks regels
waaraan ook beleggingsondernemingen
onderworpen zijn. Momenteel zijn er
maar een twintigtal makelaars in bank- en
beleggingsdiensten ingeschreven.

FSMA-NIEUWS

Een eerste update
van de AssurMiFID

inspecties door de FSMA

Weinig kans dat u behoorde tot een van de verzekeringstussenpersonen die een inspectie door de FSMA
heeft gekregen doch het is sowieso nuttig om het rapport over de inspecties door de FSMA
bij uw collega’s grondig door te nemen. De FSMA heeft 75 van de 7000 ingeschreven
verzekeringsmakelaars (toestand eind december 2016) bezocht om na te gaan of de
verzekeringsmakelaars zich confirmeren aan de zorgplichtregels. Daarnaast werden
ook verzekeringsondernemingen bezocht inclusief een steekproef van met hen verbonden
verzekeringsagenten en eigen kantoren van de verzekeringsonderneming.
Tijdens de inspecties werd ook de naleving van de inschrijvingsvoorwaarden gecontroleerd.
Over deze inspecties werd nu een rapport gepubliceerd op de site van de FSMA.
Hierna volgt een selectie van de vaststellingen.

Naleving van de zorgplicht bij het verstrekken van advies
over spaar- of beleggingsverzekeringen
(tak 21 en tak 23).
Inzake de zorgplicht betrof het tot nu
toe eerder pedagogische inspecties,
wat betekent dat er bij niet-naleving
geen sanctie werd opgelegd. Wel
leverde dit nuttige informatie op
over de verwachtingen van de FSMA
inzake de concrete toepassing van de
gedragsregels.
Vaststellingen met betrekking tot
inzameling van cliënteninformatie
• Er wordt te weinig kritisch omgegaan
met de antwoorden op de vragen;
er worden te vaak geen bijkomende
vragen gesteld.
• De sectorfiche rolt vaak pas uit
het systeem nadat het advies
werd gegeven en niet voor de
adviesverstrekking.
• Er circuleren onvolledige of verouderde
versies van de sectorfiches.

• De vragen om te peilen naar de
kennis en ervaring zijn vaak te weinig
gedetailleerd.
• Woorden in de standaardvragenlijst
zijn vaak te subjectief en onnauwkeurig
zoals bijv. “occasioneel” en
“regelmatig”. De FSMA ondervindt dat
de spaar- en beleggingsdoelstellingen
doorgaans onvoldoende nauwkeurig
zijn gedefinieerd: “bepaalde beperkte
risico’s”, “iets risicovoller”, “fors lager
uitkomen” etc. zijn niet voldoende
duidelijk.
• In bepaalde vragenlijsten worden geen
vragen over de financiële situatie van
de cliënt gesteld.
• Verzekeringsmakelaars en verzekeringsondernemingen (inclusief
hun agenten) sporen niet altijd de
tegenstrijdigheden op in de bij de klant
ingezamelde informatie.

Vaststellingen met betrekking tot de
geschiktheidstest
• Een te groot aantal makelaars
begrijpt het concept van
geschiktheidsbeoordeling niet en is
in de veronderstelling dat inzamelen
van informatie volstaat. Alle
makelaars zouden op basis van hun
cliëntendossiers retroactief moeten
kunnen reconstrueren, motiveren
en documenteren op basis van
welke criteria een bepaald product
geselecteerd werd (aan de hand van
schriftelijke bewijsstukken).
• De gehanteerde algoritmes in de
standaardprofielen vertonen vaak
gebreken.
• Het beleggersprofiel is vaak
niet gekoppeld aan een
productengamma wat
problemen oplevert voor de
verzekeringsmakelaar.
• Er wordt vaak te weinig rekening
gehouden met de individuele
antwoorden van de cliënt.

FSMA-NIEUWS

• In bepaalde gevallen wordt eerst
advies verstrekt en wordt pas daarna
de vereiste informatie ingezameld.
• De verantwoordelijkheid voor het
beoordelen van de geschiktheid wordt
soms ten onrechte bij de cliënt gelegd.
Informatieverstrekking aan de klant
• Er wordt niet altijd volledige of
juiste informatie verstrekt over de
hoedanigheid waarin de verzekeringsmakelaar optreedt.
• De informatie over het feit of er al dan
niet advies wordt verleend en of dit al
dan niet op basis van een onpartijdige
analyse gebeurt, is voor verbetering
vatbaar.
• Sommige verzekeringsmakelaars
verstrekken de klant niet de financiële
infofiche levensverzekering en/
of informeren de klant niet
voldoende over de aard en de
risico’s van de geadviseerde spaar- of
beleggingsverzekeringen.
• De informatie over de vergoedingen,
provisies en niet-geldelijke voordelen
die de verzekeringsmakelaar ontvangt,
is voor verbetering vatbaar.
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Vergoedingen en incentives
• Het opleggen van een minimumproductie om in aanmerking te komen
voor het betalen van commissieloon
houdt een groot risico in op belangenconflict in hoofde van de verzekeringsmakelaars. Dergelijke clausules kunnen
hetzelfde eﬀect hebben als het opleggen van een verplichte minimumportefeuille, hetgeen onverenigbaar is met
het statuut van verzekeringsmakelaar.
• Verzekeringsondernemingen moeten
kunnen aantonen dat de programma’s
rond vergoedingen en incentives de
kwaliteit van de dienstverlening aan
de cliënt ten goede komen en geen
afbreuk doen aan de verplichting van
de verzekeringsmakelaar om zich voor
de belangen van zijn klant in te zetten.

Naleving van de
inschrijvingsvoorwaarden
• Wat betreft de naleving van de inschrijvingsvoorwaarden, stelde de FSMA
vast dat verschillende dossiers niet
up-to-date waren.
• Ook werden tekortkomingen
vastgesteld met betrekking tot de
beroepskennis van de VVD en de PCP,
meer specifiek met betrekking tot de
witwaswetgeving.
• Er werden verschillende tekortkomingen vastgesteld in verband met
de naleving van de witwaswetgeving.
Sommigen makelaars beschikten niet
over de vereiste procedures. Anderen
hadden moeite om ze concreet toe
te passen.

Lees het rapport online
We raden u aan om het rapport met betrekking tot de inspecties grondig door
te nemen. Niet alleen kunt u leren uit de fouten maar vooral om te weten wat de
verwachtingen van de FSMA zijn ten aanzien van de verzekeringstussenpersoon.
U vindt dit rapport op de site van de FSMA via volgende link:
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/rapport_assurmifid_vz_nl.pdf

!
W
O
N
USE IT

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

* Op voorwaarde dat u de eID van de verzekeringsnemer heeft ingelezen in BRIO4YOU
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Kredietovereenkomsten

en het aanrekenen van “funding loss”:

een stand van zaken.
terugbetalen zonder tot meer gehouden te kunnen zijn dan
tot betaling van een bedrag gelijk aan zes maanden interesten.
De Wet Financiering KMO’s verschaft evenwel geen oplossing
aan particulieren noch aan ondernemingen die zich niet
kwalificeren als KMO’s of beoefenaars van een vrij beroep. Zij
blijven aangewezen op rechterlijke verduidelijking betreﬀende de
interpretatie van artikel 1907 bis B.W.
3. Middels arrest van 24 november 2016 lijkt het Hof van
Cassatie thans de broodnodige verduidelijking te hebben
gebracht.

Timothy Van de Gehuchte, vennoot Portelio Advocaten

1. Artikel 1907 bis van het Burgerlijk Wetboek (B.W.) stelt:
“Bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening op
interest kan in geen geval van de schuldenaar, buiten het
terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest, een vergoeding
voor wederbelegging worden gevorderd, groter dan zes maanden
interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de
overeenkomst bepaalde rentevoet.”
Over de juiste draagwijdte en interpretatie van deze bepaling,
die op het eerste gezicht vrij duidelijk stelt dat een wederbeleggingsvergoeding maximaal zes maanden interest kan bedragen,
bestaat evenwel al ruime tijd discussie.
Banken wezen er onder andere frequent op dat zij geen
“lening op interest” maar een “kredietopening” hadden
toegestaan – waarbij het verschil tussen beiden in sommige
gevallen onbestaande was en zich beperkte tot de titel van de
overeenkomst – of dat de kredietovereenkomst de vervroegde
terugbetaling helemaal uitsloot. In beide gevallen zou artikel
1907 bis B.W. geen toepassing vinden en zou een vergoeding
voor “funding loss” in rekening kunnen worden gebracht die niet
beperkt is tot zes maanden interesten.
Deels via wetgeving en deels via rechtspraak is meer klaarheid
gebracht in bovenstaande discussie.
2. Aan wetgevende zijde dient melding gemaakt te worden van
de “Wet betreﬀende diverse bepalingen inzake de financiering
voor kleine en middelgrote ondernemingen” van 21 december
2013 (“Wet Financiering KMO’s”).
Deze Wet Financiering KMO’s waarborgt voor KMO’s en
vrije beroepers dat zij kredieten van minder dan 1 miljoen
euro, ongeacht of zij als “lening op interest” dan wel als
“kredietopening” worden gekwalificeerd, steeds kunnen

Het arrest verduidelijkt dat artikel 1907 bis B.W. inhoudt dat een
kredietbegunstigde, ook wanneer dit contractueel is uitgesloten,
steeds vervroegd een lening op afbetaling kan terugbetalen.
In dat laatste geval kan de kredietgever op niet meer aanspraak
maken dan op betaling van een vergoeding gelijk aan zes
maanden interesten. Aldus wordt het achterpoortje, bestaande
uit het contractueel uitsluiten van een vervroegde terugbetaling
en het aanrekenen van een zogezegd niet wettelijke beperkte
schadevergoeding voor “funding loss”, definitief gesloten.
4. De Wet Financiering KMO’s en het Cassatiearrest van 24
november 2016 hebben ongetwijfeld een belangrijk stuk van
de aanslepende onzekerheid aangaande het aanrekenen van
wederbeleggingsvergoedingen of “funding loss” weggenomen.
Ons inziens blijft er evenwel, behalve waar de Wet Financiering
KMO’s toepassing kent, discussie mogelijk voor kredietovereenkomsten die als een “kredietopening” worden gekwalificeerd.
Kort gezegd verschilt een “kredietopening” van een “lening op
afbetaling” doordat er geen verplichting is het kredietbedrag
quasi onmiddellijk en integraal op te nemen noch om het
ontleende bedrag via een vast schema terug te betalen. Tenslotte
is bij een “kredietopening” ook dikwijls voorzien in een vrije
wederopneembaarheid van het kredietbedrag. In de praktijk
zijn de verschillen tussen beide soorten kredietovereenkomsten
dikwijls subtiel of bestaan zij veeleer op papier en is het de
moeite waard te onderzoeken of geen herkwalificatie van de
overeenkomst kan worden bekomen. Zeker is daarbij dat de titel
van de kredietovereenkomst van slechts ondergeschikt belang is.
Tenslotte is het evenmin zo dat kredietgevers vrij spel hebben in
het aanrekenen van een vergoeding voor “funding loss” in geval
een kredietovereenkomst enkel kan gekwalificeerd worden als
een “kredietopening”. Ook in dat laatste geval gelden immers de
bestaande wettelijke regels inzake de herleiding van exuberante
schadebedingen alsook het verbod op rechtsmisbruik.
Timothy Van de Gehuchte
Vennoot Portelio Advocaten.

OPLEIDING

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

TAXATIE VAN
ROERENDE
INKOMSTEN

OKT.

11

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

VERMOGENSEN SUCCESSIEPLANNING

NOV.

7

• De aandacht wordt gevestigd op
erfrecht, huwelijksvermogensrecht,
fiscale aspecten, successieplanning
en er wordt extra aandacht besteed
aan de overdracht van een familiale
onderneming.
• 7 november, 10u00 – 17u00
• EY, Diegem
• 5,5 punten bank
• 5,5 punten verzekering

EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN
WAARDEBEPALING
BIJ OVERNAME

NOV.

13

• Een praktijkgerichte opleiding die u
concreet verder helpt.
• 13 november, 13u30 – 17u00
• Huis van de Bouw, Zwijnaarde
• € 70 (excl. btw)

ANTI-WITWASVERPLICHTINGEN

NOV.

24

• Tijdens haar AssurMiFID-controles
heeft de FSMA tekortkomingen
vastgesteld inzake de naleving van
de anti-witwasverplichtingen.
• 24 november, 14u00 – 17u00
• De Vesten, Laakdal
• € 55 (excl. btw)
• 1,5 punten bank
• 2,5 punten verzekering

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

Alle BZB-opleidingen worden
vanaf nu georganiseerd door
BZB Training Institute vzw
(Einestraat 21 9700 Oudenaarde
BTW BE 0672.757.653).
BTI vzw is een initiatief van BZB.

K-LAW

De sociale
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inspectie

op bezoek

Hoe kan u zich als werkgever het beste wapenen wanneer u een sociaal inspecteur op bezoek krijgt?
Welke documenten dient u voor te leggen en welke sancties kunnen opgelegd worden
in geval van een inbreuk? Op deze vragen wordt in onderstaande bijdrage een antwoord gegeven.

OVER WELKE INSPECTIEDIENST GAAT HET?
De eerste vraag die u zich als werkgever dient te stellen, is
welke inspectiedienst op bezoek komt. De benaming ‘sociale
inspectie’ wordt namelijk enkel in de volksmond gebruikt, en is
de verzamelnaam voor meerdere inspectiediensten die zich elk
concentreren op specifieke materies, gaande van arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsrechtelijke problematieken, tot welzijn
en veiligheid op het werk.
Hieronder vindt u de belangrijkste inspectiediensten:

• Inspectie toezicht op de sociale wetten
Deze inspectie oefent toezicht uit op de naleving van de
arbeidsrechtelijke wetgeving op de arbeidsplaatsen.
De inspecteur toezicht op de sociale wetten zal in de praktijk
voornamelijk nagaan of de bepalingen inzake arbeidsduur
worden nageleefd, of het loon correct wordt berekend en
betaald en de vereiste loondocumenten aanwezig zijn, en of
het arbeidsreglement alle verplichte vermeldingen bevat.

• Inspectie RSZ
Sinds 1 juli 2017 zijn de inspectiedienst van de RSZ en de
sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid samengevoegd
tot één inspectiedienst onder de RSZ.
Deze vernieuwde inspectiedienst vervult een combinatie van
opdrachten. Het gaat onder meer om de strijd tegen de sociale
fraude en de strijd tegen sociale dumping en mensenhandel
(detachering, Dimona-aangifte, Limosa-aangifte, tewerkstelling
van buitenlandse arbeidskrachten, etc.), ondersteuning van
de basisopdrachten van de RSZ (inning – controle), de strijd
tegen schijnzelfstandigen, het nazicht op de toekenning van
forfaitaire onkostenvergoedingen en enige andere voordelen
die werknemers van hun werkgever ontvangen, de correcte
aangifte van bedrijfswagens onderzoeken, etc.

• Inspectie toezicht op het welzijn op het werk
Als werkgever dient u de wettelijke bepalingen inzake welzijn,
veiligheid en gezondheid op het werk na te leven. De inspectie
toezicht op het welzijn op het werk komt onder meer tussen
naar aanleiding van een klacht over pesterijen en/of geweld op
het werk, in geval van een ernstig arbeidsongeval, etc. In deze
bijdrage wordt hierop niet verder ingegaan.

• Inspectie RVA
Deze inspectiedienst controleert voornamelijk de naleving van
de wetgeving inzake werkloosheid, het stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag (SWT, i.e. het vroegere brugpensioen),
tijdskrediet, etc.

HOE KAN U ZICH VOORBEREIDEN?

Alexis Ceuterick, K-Law

Onaangekondigde bezoeken van de sociale inspectie zijn
mogelijk, maar deze hebben meestal een afschrikwekkend
eﬀect. Dergelijke onaangekondigde invallen van de sociale
inspectie, vaak vergezeld van politie, het parket en eventuele
andere controlediensten, vinden voornamelijk plaats in sectoren
gevoelig voor sociale fraude en sociale dumping (bv. de bouwen transportsector). Daarom wordt hier in huidige bijdrage niet
verder op ingegaan.
In de praktijk komt het veel vaker voor dat naar aanleiding van
een klacht van een werknemer of vakbond, of op eigen initiatief,
één van bovenvermelde inspecties beslist om een aangekondigd
controlebezoek bij u uit te voeren. Dergelijk bezoek is doorgaans
veel diepgaander dan een onaangekondigd bezoek.

K-LAW

U zal in dat geval een brief krijgen, waarin de datum van het controlebezoek vermeld staat, evenals een overzicht van de informatie en
documenten die de inspecteur wenst na te zien. In sommige
gevallen vraagt de inspecteur om deze documenten voorafgaandelijk aan het geplande bezoek aan hem of haar over te maken.
Het is belangrijk om al deze sociale informatie en documenten
te verzamelen, zodat deze op een transparante wijze tijdens het
bezoek aan de inspecteur kunnen voorgelegd worden. Tevens
kan zo vermeden worden dat een inspecteur zelf op zoek dient te
gaan naar de documenten binnen uw onderneming.
Indien er onvoldoende tijd is om dit te doen, kan u in
samenspraak met de inspecteur overeenkomen om de datum
van het bezoek te verplaatsen naar een latere datum.
Indien u vaststelt dat een aantal documenten ontbreken die
wettelijk gezien verplicht zijn, kan u deze (in ontwerp) opstellen
en tijdens het controlebezoek meedelen dat u de situatie
heeft rechtgezet of hiermee bezig bent. Hiermee toont u uw
bereidwilligheid aan om de kwestie in orde te brengen.
Tijdens een eerste bezoek is het in de meeste gevallen niet
nodig dat uw externe sociale adviseur (bv; advocaat, sociaal
secretariaat) aanwezig is. U kan uiteraard tijdens het bezoek
wel aan de inspecteur meedelen dat u voor de openstaande
vragen dient terug te koppelen naar uw sociale adviseur. Zo
wint u, indien nodig, wat tijd om een aantal zaken bijkomend
uit te zoeken. Wel kan het nuttig zijn om de lijst van gevraagde
informatie en documenten voorafgaandelijk te overlopen met
uw sociale adviseur, zodat zij u bijkomende achtergrond en
argumenten kunnen geven teneinde u voldoende te wapenen
tijdens het controlebezoek.

VERLOOP VAN HET CONTROLEBEZOEK
Tijdens het controlebezoek zal de inspecteur samen met u de
opgevraagde informatie en documenten overlopen. De inspecteur
zal waar nodig vragen stellen en bijkomende gegevens opvragen.
U kan niet verplicht worden om tegen uzelf of tegen een andere
collega te getuigen. Iedereen heeft zwijgrecht. Anderzijds mag u
het toezicht van de inspecteur niet verhinderen of belemmeren.
Hiervan is onder meer sprake indien u weigert toegang te geven
tot de arbeidsplaats of de plaatsen waarvan vermoed kan worden
dat er personeel wordt tewerkgesteld, indien u verhindert
wettelijk verplichte documenten op te sporen of te kopiëren, of
indien u verhindert dat de inspecteur werknemers zou verhoren
(u kan als werkgever bovendien niet eisen om aanwezig te zijn
tijdens dergelijk verhoor).
Vervolgens zal de inspecteur een proces-verbaal van verhoor
opstellen. Het is belangrijk dat de verhoorde persoon de inhoud
hiervan grondig naleest, nagaat of dit woordelijk weergeeft
wat hij of zij heeft gezegd, en waar nodig correcties en/of
aanvullingen aanbrengt.
Bij een onaangekondigd bezoek kan u als werkgever de
inspecteur steeds meedelen dat u bepaalde informatie dient op
te vragen bij uw sociale adviseur en bijgevolg niet onmiddellijk
op alle vragen kan antwoorden.

BEVOEGDHEDEN VAN DE INSPECTIE
Naast de appreciatiebevoegdheid van de inspecteur (namelijk
het nagaan of er al dan niet sprake is van een inbreuk), kan de

inspecteur informatie en adviezen verschaﬀen over de juiste
en meest eﬃciënte wijze om de arbeidsrechtelijke/sociale
zekerheidsrechtelijke wetgeving na te leven.
Verder heeft de inspectie een aantal onderzoeksbevoegdheden,
zoals het recht op toegang tot de arbeidsplaats en het recht op
ondervraging. De inspecteur heeft in principe geen toegang
tot de bewoonde ruimten (privé-gedeeltes), tenzij er hiervoor
voorafgaandelijk toestemming wordt gegeven door de persoon
die het werkelijk genot heeft van deze ruimte, in geval van een
oproep vanuit die plaats, in geval van brand, indien de inspecteur
een inbreuk op heterdaad wenst vast te stellen, of indien de
sociaal inspecteur in het bezit is van een specifieke machtiging
tot visitatie (te bekomen via de onderzoeksrechter). De inspecteur
dient bij ieder bezoek zijn legitimatiebewijs voor te leggen.
Verder heeft de inspectie het recht op kennisname en inbeslagname van documenten die sociale gegevens bevatten, hetzij andere
door de wet voorgeschreven gegevens (zelfs wanneer de sociaal
inspecteur niet is belast met het toezicht op deze wetgeving). Deze
documenten kunnen door de inspecteur actief worden opgespoord.
Verder kan de inspectie kennis nemen van alle informatiedragers die gelijk welke andere gegevens bevatten die de inspecteur
nuttig acht (bv. een agenda). Deze nuttige informatie mag niet actief
worden opgespoord maar moet enkel worden voorgelegd, en kan
bovendien niet in beslag genomen worden. Een fishing expedition
(het opvragen van informatie bij de werkgever met als enige doel
te kijken of daar bruikbare informatie bij zit die de zaak van de
inspecteur verder kan helpen) is echter niet toegelaten.

SANCTIES IN GEVAL VAN EEN INBREUK
Enige inbreuken leiden niet meteen tot sancties. In veel gevallen
krijgt u als werkgever enkel een waarschuwing om naar de
toekomst toe de wet- of regelgeving correct na te leven, of dient
u tegen een bepaalde datum een bedrag te betalen bij wijze van
regularisatie, zonder dat verdere verbalisatie plaatsvindt.
Indien de inspecteur echter oordeelt dat de vastgestelde inbreuk
voldoende ernstig is, of indien u als werkgever het toezicht
verhindert of belemmert, kan hij of zij overgaan tot het opstellen
van een proces-verbaal. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt
aan de bevoegde arbeidsauditeur.
De arbeidsauditeur beslist vervolgens of de inbreuk gerechtelijk
of administratief vervolgd wordt. Indien er gerechtelijk vervolgd
wordt, zal de correctionele rechtbank beslissen of er een straf
wordt uitgesproken. Indien de arbeidsauditeur beslist om niet
gerechtelijk te vervolgen, dan maakt hij het dossier over aan de
Directie van de administratieve geldboeten, die al dan niet kan
overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete.
Het bedrag van de correctionele straf (in de meeste gevallen
een geldboete) of de administratieve geldboete is afhankelijk van
de aard van de inbreuk en varieert sterk (zo wordt bijvoorbeeld
een inbreuk op de Dimona-wetgeving (geen of laattijdige
Dimona-aangifte) of op het welzijn en de veiligheid van de
werknemers veel strenger gesanctioneerd dan het verstrekken van
onjuiste gegevens inzake tijdskrediet van een werknemer, etc.).
Tamar Van Colenberghe
Alexis Ceuterick
K law
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Het Zomerakkoord:

Wordt uw vennootschapswinst

belast aan 20,4 %

vanaf 2018?

De federale regering heeft een
akkoord bereikt om de
vennootschapsbelasting te hervormen.
Vanaf 2018 zal de vennootschapsbelasting
dalen naar 29,58 % of zelfs 20,4 % voor
kmo-vennootschappen. Vanaf 2020 zal het
belastingtarief van 29,58 % verder dalen
naar 25 %. Het belastingtarief van 20,4 %
is een mooie vermindering maar is uw
vennootschapswinst wel aan dat laag tarief
belastbaar of zal die eerder belastbaar zijn
aan 29,58 %? Hierna een woordje uitleg.

WAT ZIJN DE
BELASTINGTARIEVEN
ANNO 2017?
Vennootschappen zijn in de regel
belastbaar aan het nominaal
belastingtarief van 33,99 %. Bepaalde
vennootschappen kunnen genieten
van het verlaagd opklimmend tarief
van 24,98 % tot 35,54 % indien de
belastbare winst maximaal 322.500
euro is. Volgende vennootschappen
kunnen nooit genieten van het verlaagd
opklimmend belastingtarief, o.m.:
• Vennootschappen die geen
minimale bezoldiging uitkeren
aan minstens één bedrijfsleider
(minimaal 36.000 euro aan een
natuurlijke persoon bedrijfsleider
tenzij de winst lager is, dan moet
minimaal een bezoldiging worden
uitgekeerd die gelijk is aan de
belastbare winst);

• Dochtervennootschappen;
• Financiële vennootschappen;
• Vennootschappen die een te hoog
dividend uitkeren (d.i. meer dan 13 %
van het gestort kapitaal bij het begin
van het boekjaar).

WELKE VENNOOTSCHAPPEN
ZIJN VANAF 2018
BELASTBAAR AAN 20,4 %?
Kmo-vennootschappen zijn vanaf 2018
in principe belastbaar aan 20,4 %.
Volgende vennootschappen zullen echter
uitgesloten zijn, o.m.:
• Grote vennootschappen;
• Vennootschappen die geen minimale
bezoldiging uitkeren aan minstens
één bedrijfsleider (minimaal 45.000
euro aan een natuurlijke persoon
bedrijfsleider tenzij de winst lager is,
dan moet minimaal een bezoldiging

worden uitgekeerd die gelijk is
aan de belastbare winst);
• Dochtervennootschappen;
• Financiële vennootschappen.
Vennootschappen die een te hoog
dividend uitkeren worden niet uitgesloten
van het 20,4 %-tarief.
Opgelet, enkel de eerste schijf van
100.000 euro winst zal belastbaar zijn
aan 20,4 %. De winst boven 100.000 euro
zal worden belast aan 29,58 % (of 25 %
vanaf 2020).

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

SBB

WELK BELASTINGTARIEF
VOOR UW VENNOOTSCHAP?

WAT NU?

Zelfs indien uw vennootschap een
kmo-vennootschap is, dan zal die niet
altijd belastbaar zijn aan 20,4 %. Hierna
kunnen wij u drie voorbeeldsituaties
geven waar de vennootschapswinst belast
zal worden aan 29,58 %:
1. Uw exploitatievennootschap die een
dochtervennootschap is van een
familiale holdingvennootschap.
2. Uw vennootschap die op individuele
basis voldoet aan de definitie van
een kmo-vennootschap, maar die
deel uitmaakt van een groep van
vennootschappen (controle- of consortiumstructuur) die op geconsolideerde
basis niet voldoet aan de definitie van
een kmo-vennootschap.
3. Uw vennootschap die geen minimale
bezoldiging uitkeert aan minstens één
bedrijfsleider.

De hervorming van de vennootschapsbelasting is een positieve maatregel
voor uw vennootschap. Toch zijn er heel
wat aandachtspunten om optimaal te
kunnen genieten van de hervormingsmaatregelen. Is uw vennootschap wel
een kmo-vennootschap? Moet uw
vennootschap vanaf 2018 een andere
bezoldigingspolitiek toepassen? Kan uw
familiale holdingvennootschap genieten
van het 20 %-tarief? Die en nog vele
andere vragen worden vandaag door
veel ondernemers gesteld. Een advies
op maat is de boodschap. Aarzel dus
niet om contact op te nemen met uw
dichtstbijzijnd SBB-kantoor.
Gregory Henin
fiscaal adviseur
SBB Accountants & Adviseurs

Gregory Henin, SBB

-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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Nieuwe

Privacyregels:

wat is de impact hiervan
op uw dagelijkse praktijk?

In de vorige editie van Momentum publiceerden we reeds
een artikel dat de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving GDPR
toelichtte. BZB is zich terdege bewust van de grote impact die
deze richtlijn zal hebben.
Het recht op privacy betreft namelijk een grondrecht voor iedere
persoon. Dit betekent dat op de niet-naleving zware boetes
zullen staan en dat er ook veel controle zal uitgeoefend worden.
Wij zijn druk bezig met het bekijken welke praktische implicaties
dit zal hebben op de dagelijkse werking van uw kantoor, welke
procedures er zullen moeten gevolgd worden, in welke zin de
modeldocumenten zullen aangepast moeten worden, …
Wilt u er meer over weten?
▶ BZB organiseert hierover in samenwerking met BTI een opleiding.
DATUM: 22 januari 2018
LOCATIE: Novotel Brussels
KOSTPRIJS 150 €
Krijg tot 40 % subsidies voor deze opleiding met de KMO-portefeuille. Dienstverlener is BZB Training Institute vzw (DV.O222353)
Inschrijven via www.bzb.be exclusief voor BZB-leden.

Welkom @ BZB
Vera Vandenberghe is sinds begin augustus in dienst van BZB als
juriste. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring in de verzekeringssector
en staat u graag te woord bij al uw vragen inzake uw
beroepsactiviteit als zelfstandig financieel tussenpersoon.
Welkom, Vera!

We hebben onze collega Annelien een tijdje moeten missen.
Daar was een goede reden voor.
Annelien kreeg namelijk een zoontje August op 23 juni 2017.
We wensen hen veel geluk toe!

OPLEIDING

Volg een

opleiding

bij een van onze partners

PRACTICALI
HET NIEUWE ERFRECHT
Gent (16 okt), Antwerpen (17 okt), Aﬄigem (19 okt), Tielt (24 okt), Sint-Niklaas (25 okt),
Oostkamp (17 nov), Hasselt (22 nov)
3 punten bank
SUCCESSIEPLANNING IN 4 AVONDEN
Tielt (5, 12, 19 en 26 okt), Elewijt (7, 14, 21 en 28 nov), Sint-Niklaas (30 nov, 7, 14 en 21 dec)
12 punten bank / 3 punten verzekeringen
UPDATE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING
Antwerpen (24 nov), Hasselt (30 nov), Gent (4 dec), Oostkamp (15 dec)
3 punten bank

Korting
voor BZB-lede
n
25 €/halve dag

▶ Meer info: www.practicali.be

FEBELFIN ACADEMY
DE WET OP DE CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING:
EEN OPLOSSING VOOR ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN? NEW
Brussel (11 okt)
INTRODUCTIE TOT DE AFGELEIDE FINANCIËLE PRODUCTEN
Brussel (13 okt)
6 punten bank
DOCUMENTAIRE FRAUDE OPSPOREN IN DE STRIJD TEGEN WITWASPRAKTIJKEN
Brussel (24 okt)
2 punten bank/2 punten verzekeringen/2 uren compliance

Minimum
15 % korting
voor BZB-lede
n

▶ Meer info: www.febelfin-academy.be

VAN BELLEGHEM OPLEIDINGEN
SAMENLEVINGSVORMEN VAN A TOT Z
Gits (9 okt), Gent (16/10), Antwerpen (23/10) en Lummen (30 okt)
4 punten bank / 4 punten verzekeringen / 1 punt consumentenkrediet (kredietbemiddeling)
en 1 punt hypothecair krediet (kredietbemiddeling)
GRONDIGE FISCALE OPLEIDING HYPOTHECAIRE WOONKREDIETEN - LEVENSVERZEKERING - PENSIOENSPAREN
Lummen (2 en 10 okt), Gent (17 en 25 okt), Antwerpen (18 en 24 okt), Gits (5 en 12 dec)
2 punten bank / 6 punten verzekeringen / 2 punten consumentenkrediet (kredietbemiddeling)
en 6 punten hypothecair krediet (kredietbemiddeling)
ERF- EN SCHENKBELASTING ANNO 2017/2018: UPDATE (INCLUSIEF HERVORMING ERFRECHT)
Gent (15 nov) en Antwerpen (22 nov)
4 punten verzekeringen
▶ Meer info: www.fiscaalinformatief.be/vbo

15 % korting
voor BZB-lede
n

EERSTE HULP

Momentum | 33

Overdracht,

fusie,

nieuwe vennoot?

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

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN PORTEFEUILLE/ZAAK OM OVER TE NEMEN:
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in
WEST-VLAANDEREN
regio Dendermonde | Waasland
• bankagentschap en/of verzekerings• verzekeringsportefeuille in regio
portefeuille in midden- &
Meetjesland
zuid-West-Vlaanderen
• verzekeringsportefeuille in regio
• verzekeringsportefeuille in regio RoeseMaldegem | Eeklo tot aan Nederlandse
lare | Ieper | Midden-West-Vlaanderen
Grens
• verzekeringsportefeuille in regio
• bank- en/of verzekeringsportefeuille
Kortrijk | Menen
in regio Dendermonde | Buggenhout |
• verzekeringsportefeuille in regio
Opwijk | Londerzeel | St Amands
Waregem
• bank- en/of verzekeringsagentschap in
• verzekeringsportefeuille in regio
regio Beveren-Waas
Oostkamp | De Haan | Zeebrugge
• verzekeringsportefeuille in regio
• verzekeringsportefeuille in regio
Kortrijk | Waregem | Menen
Brugge tot aan Nederlandse Grens
• verzekerings- en/of bankagentschap
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in
in regio Groot-Beveren | Sint-Niklaas |
regio Zonnebeke | Ieper | Roeselare
Sint-Gillis-Waas | Stekene
• verzekeringsportefeuille in regio
• verzekeringsportefeuille in regio
Brugge | Gistel
Drongen | Nevele | Lovendegem
• verzekeringsportefeuille in regio
• verzekeringsportefeuille in regio Aalst
Kruishoutem | Wortegem | Zulte |
| Asse | Ternat | Ninove | Aﬄigem |
Deinze | Waregem | Zingem
Roosdaal
•
bank en/of verzekeringsportefeuille in
OOST-VLAANDEREN
regio Zottegem | Wetteren | Herzele
• verzekeringsportefeuille in regio
| Sint-Lievens-Houtem | Oosterzele |
Waasland
Zwalm
• Crelan-agentschap en/of makelaars• verzekeringsportefeuille in regio
portefeuille in regio Meetjesland
Herzele | Zottegem
• verzekeringsportefeuille in regio
• verzekerings- en/of bankportefeuille in
Dendermonde | Lebbeke | Buggenhout
regio Oosterzele | Wetteren | Zottegem
| Zele
| St-Lievens-Houtem | Herzele
• verzekeringsportefeuille in regio
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in
Kruishoutem | Deinze | Zingem |
regio Gent
Oudenaarde

EÉN VAN UW COLLEGA'S
ZOEKT EEN SAMENWERKING MET:
• bank- en/of verzekeringsagentschap in
Oost-Vlaanderen
• bankagentschap in regio
Dendermonde | Buggenhout
• verzekerings- en/of bankagentschap
in regio Groot-Beveren | Sint-Niklaas |
Sint-Gillis-Waas | Stekene

ANTWERPEN
• verzekeringsportefeuille in regio
Antwerpen
• verzekeringsportefeuille in regio
Turnhout
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in
regio Dendermonde | Waasland
• verzekeringsportefeuille in regio
Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Mol |
Lommel | Balen | Dessel | Geel
• verzekeringsportefeuille in regio
Wijnegem | Schilde | Wommelgem |
Borsbeek | Deurne | Ranst | Schoten
• verzekeringsportefeuille in regio Lier |
Kontich | Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Noord
Antwerpen | Voorkempen

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

LIMBURG
• verzekeringsportefeuille in Limburg
• verzekeringsportefeuille in Diest |
Hasselt

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

WORD NU LID
EN GENIET TOT EIND 2017
GRATIS LIDMAATSCHAP*

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE
FINANCIËLE TUSSENPERSOON
EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

UW LIDMAATSCHAP
SNEL TERUGVERDIEND

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

Naam Kantoor:
Naam en voornaam:
Kantooradres:
Tel.

Fax:

E-mail:
Kredietinstelling / Maatschappij:

FSMA-nummer:

Ondernemingsnummer:

Bent u btw-plichtig:

ja

nee

Het basislidgeld bedraagt € 300,00 per kalenderjaar voor zaakvoerder en meewerkende echtgeno(o)t(e). Per extra persoon in dienst komt er € 30 bij.
Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE47 0018 0683 6780. Bezorg dit formulier aan info@bzb.be of via fax 055 20 61 09.
Basislidgeld
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

€ 300,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 390,00

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

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

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

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

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

▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.

WWW.BZB.BE
* Enkel voor nieuwe leden en bij betaling
lidmaatschap 2018

