Momentum
20 e JA A RG A NG | DR I E M A A N DE L I J K S | DEC E M BE R 2018

4/2018

Edfin, hét opleidingsplatform voor
de zelfstandige financiële tussenpersoon

AFGIFTEKANTOOR GENT X
P2A8099

Vertrouw het beheer van het kapitaal
van uw klanten toe aan

experts

Surf naar www.architas.be
en contacteer ons.

Architas NV · Vorstlaan 36 · B-1170 Brussel
Tel +32 (0)2 678 44 40 · Fax +32 (0)2 678 44 41 · KBO nr : BTW BE0475 585 456 · RPR Brussel
2

Momentum | 1

Edito

Momentum richt zich uitsluitend tot de
professional in de financiële sector.
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Albert Verlinden
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De redactie van Momentum en de
verantwoordelijke uitgever streven naar de
grootst mogelijke betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie,
waarvoor zij echter niet aansprakelijk
kunnen gesteld worden.

De kracht van de tussenpersoon, zo luidt de nieuwe slogan van BZB-Fedafin, tevens
ook de titel van ons jaarlijks congres. En de kracht van de tussenpersoon was met bijna
1100 bezoekers duidelijk te voelen in Brussel! Voor zij die nog twijfelen, de rol van de
zelfstandige tussenpersoon is primordiaal voor het vertrouwen van de consument. Zelfs
met de toenemende digitale dienstverlening, blijft de tussenpersoon broodnodig en de
belangrijkste schakel in de distributie van financiële en verzekeringsproducten.
Daarentegen stellen we vast dat de druk vanuit de principaal op de zelfstandige
bankagent nooit eerder zo groot was. Dit zowel op vlak van de rendabiliteit als van
de bijkomende vereisten en verplichtingen. Dat het kantorennet moet inkrimpen en
gereduceerd worden, wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Het besparen op het
kantorennet is immers één van de favoriete pistes van de afgelopen jaren om de kosten
te drukken en de rendabiliteit van de bank te verhogen. Niet dat de banken nu massaal
agentschappen opzeggen, neen de agenten worden aangespoord om te fusioneren,
agentschappen over te nemen of over te laten.
Ondanks alle wijzigingen die door de jaren heen werden aangebracht in de Belgische
wetgeving en de gedragscode tussen de kredietinstellingen en bankagenten blijft de
wet van de sterkste gelden. Dat de principaal een economische machtspositie heeft
ten aanzien van haar agenten is algemeen geweten, maar dat verschillende banken die
economische machtspositie misbruiken en op een deloyale manier omgaan met hun
agenten, is niet iets wat men verwacht wanneer men in de sector start.
Speelt de economische context in ons nadeel, dan zoeken we de steun op aan politieke
zijde. Zo heeft de huidige regering de class action mogelijk gemaakt voor zelfstandigen
en kmo’s. Minister Peeters erkende recent nog BZB-Fedafin als een van de eerste
groepsvertegenwoordigers, wat betekent dat BZB-Fedafin in naam en voor rekening van
haar leden of een groep van haar leden kan optreden in een groepsvordering.
Maar daar blijft het niet bij! Binnen de regering wordt er gewerkt aan een wetsontwerp
dat machtsmisbruik in een B2B relatie beteugelt. We zijn vragende partij en
ondersteunen het voorstel, omdat het verhinderen van misbruik van de economische
macht niet alleen de agenten, maar ook de klanten en het imago van de sector ten goede
zal komen. U leest hierover meer in het interview met Minister Ducarme.
We weten dat we nog heel wat werk voor de boeg hebben, maar als we zien dat
grootbanken meer en meer kantoren verzelfstandigen, betekent dit ook dat zij de
kwaliteiten van de zelfstandige bankagenten naar waarde inschatten. Nu wordt het hoog
tijd dat dit zich ook uit in hun relatie met de agenten.
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BZB-Fedafin
Wie erbij was op het BZBFedafin congres, hoorde het heet
van de naald: het gloednieuwe
opleidingsplatform Edfin, een
initiatief van BZB-Fedafin, ging live.
Maar waar staat Edfin eigenlijk
voor? We stelden de vraag aan
de voorzitter en ondervoorzitter
van BZB-Fedafin, namelijk Albert
Verlinden en Jean-Pol Guisset.

Albert: Edfin is een vzw opgericht in de
schoot van BZB-Fedafin met als doel de
zelfstandige financiële tussenpersonen in bank,
verzekeringen en kredieten te ondersteunen
om aan hun wettelijke verplichting te
voldoen inzake het verwerven van de nodige
beroepskennis en permanente bijscholing.
Concreet verzorgt Edfin de praktische
organisatie om dit doel te realiseren.

Waarom heeft BZB-Fedafin een
aparte vzw opgericht?
Albert: Zoals je weet, worden verplichtingen
en verantwoordelijkheden inzake geregelde
bijscholing steeds belangrijker. Het aanbod is
in die zin ook exponentieel gestegen, waardoor
we besloten hebben om dit op een andere
wijze te benaderen en dit soort van activiteiten
onder te brengen in een afzonderlijke vzw,
namelijk Edfin. Op die manier heeft Edfin de
mogelijkheid om haar aanbod en organisatie
verder uit te bouwen en te professionaliseren.
BZB-Fedafin kan zich dan verder blijven
focussen op haar hoofdtaak, namelijk de
belangen verdedigen van de zelfstandige
tussenpersonen.

Is Edfin dan een opleidingsverstrekker?
Jean-Pol: Edfin organiseert sinds enige tijd
alle opleidingen van BZB-Fedafin en is ook
geaccrediteerd als erkend opleidingsverstrekker. Maar het Edfin-platform is veel meer
dan een website waarop je je inschrijft voor
een opleiding of seminarie. Het is voornamelijk
een platform.

EDFIN
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opleidingsplatform Edfin

Een platform, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Albert: Edfin wil de zaken op een andere manier benaderen. We
hebben niet de ambitie, noch de capaciteiten om een contentverstrekker te worden. Daarom werkt Edfin volgens het principe
van een platform, waarbij verschillende opleidingsverstrekkers
en gebruikers elkaar kunnen vinden. Als tussenpersoon heb je
niet steeds de tijd om het internet af te speuren voor de juiste
opleiding. Edfin brengt deze opleidingen en aanbieders samen
op één plaats, waardoor de tussenpersoon veel gemakkelijker
de juiste opleiding op de juiste locatie terugvindt. Daarnaast
biedt het platform verschillende functionaliteiten aan ter
ondersteuning van beide partijen.

Wil dit zeggen dat er opleidingen van andere
opleidingsverstrekkers aangeboden worden op het
Edfin-platform?
Jean-Pol: Inderdaad, Edfin biedt de mogelijkheid aan derde partijen om opleidingen of seminaries door hen georganiseerd, aan
te bieden en te promoten via het Edfin-platform. Ons doel is een
zo uitgebreid mogelijk aanbod samen te stellen van de verschillende opleidingsverstrekkers die vandaag reeds bestaan. Op dit
ogenblik hebben we naast de opleidingen door Edfin zelf georganiseerd reeds een samenwerking met Sofuba, de opleidingsverstrekker voor PC 341 en zijn er o.a. verregaande gesprekken
aan de gang met Wolters Kluwer Opleidingen en andere grote
opleidingsverstrekkers die vandaag actief zijn in de sector.

Kan om het even welke opleidingsverstrekker
opleidingen op het platform plaatsen? Of hoe gaat
dat in zijn werk?
Albert: In principe is dit perfect mogelijk. Het is natuurlijk de
bedoeling om opleidingen aan te bieden die te maken hebben
met de sector van de financiële tussenpersoon.
Stel, je wenst als agentenvereniging of maatschappij een aantal
seminaries te organiseren voor je leden of makelaars, dan kan
dit perfect door het aanmaken van een besloten groep. Voordeel
voor de tussenpersoon is dat alles gecentraliseerd blijft.
Indien een opleidingsverstrekker of docent opleidingen publiek
op het platform wenst aan te bieden, dan zal Edfin steeds de
nodige controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat er vanuit
het platform een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod met enkel
relevante opleidingen aan bod zal komen.

Het platform laat ook toe dat e-learnings worden
gecreëerd of toegevoegd. Kan iedereen deze tool
gebruiken?
Albert: Als platform willen we ons natuurlijk niet enkel beperken
tot het aanbieden van klassikale opleidingen, die steeds een
fysieke verplaatsing vragen en veel tijd weg van de werkplek
met zich meebrengen. Daarom hebben we ook een auteurstool
geïntegreerd om zo iedereen de mogelijkheid te bieden om

e-learningmodules aan te maken. Kantoorhouders of agentenverenigingen kunnen op die manier voor hun eigen medewerkers of
leden gepersonaliseerde opleidingen creëren.
Jean-Pol: Voor de tussenpersonen is het belangrijk om te weten
dat ook zij in de mogelijkheid zijn om opleidingen te publiceren
op het Edfin-platform en deze enkel zichtbaar te maken voor de
mensen in het kantoor. Op deze manier kan een tussenpersoon
interne kantooropleidingen organiseren en nadien ook via een
bibliotheek de nodige bewijzen leveren over de inhoud en de
momenten van de opleidingen.

We zijn nu een maand na de lancering, werden er al
veel gebruikers geregistreerd?
Albert: Op dit ogenblik hebben we reeds meer dan 600
individuele registraties. Ook werden al meer dan 200 kantoren
geregistreerd op het platform. Wij vinden het alvast een
schitterende start!

Moet men BZB-Fedafin-lid zijn om zich te kunnen
registreren?
Jean-Pol: Dit is geen vereiste.

Kan u nog eens kort samenvatten wat de voordelen
van het platform zijn voor de tussenpersoon?
Albert: Ten eerste is er het voordeel dat een groot aanbod van
verschillende opleidingsverstrekkers op één plaats te vinden is.
Een ander voordeel benoem ik als de kantoortool. De
kantoortool geeft je de mogelijkheid om de opleidingen van
het kantoor te beheren en steeds een correct overzicht te
hebben van het aantal punten permanente bijscholing. Al je
attesten onder één dak! Tevens geeft het je als kantoorhouder
of medewerker de mogelijkheid om zelf een opleiding aan elkaar
voor te stellen en zo samen een opleidingstraject te bepalen.
Ten slotte is er de auteurstool om zelf zowel klassikale
opleidingen als e-learnings aan te maken en in het systeem
te plaatsen.

Een platform is een work in progress?
Jean-Pol: Edfin is zeker en vast een work in progress, we
zijn zeer ambitieus om de zelfstandige tussenpersonen een
ondersteunende tool aan te bieden voor de organisatie van hun
permanente vorming, maar ook voor de toegang tot het beroep.
Zo zijn de developers nog druk bezig om de e-learning- en
examenmodules op punt te stellen en wordt er nog heel hard
gewerkt om het platform verder te optimaliseren.

MAAK UW PROFIEL AAN
Maak vandaag nog een profiel aan op www.edfin.be.
Hierna volgt een stapsgewijze toelichting die u op weg helpt.

Edfin laat je kennis
verder groeien

in 2019

EXPERT IN FINANCIËLE OPLEIDINGEN

Edfin is een leer- en examenplatform voor de financiële professional op initiatief van BZB-Fedafin.



• Uitgebreid aanbod aan financiële opleidingen,
e-learnings en examens
• Erkende opleidingen die FSMA-punten

• Tool om geregelde bijscholing te beheren
• Talloze voordelen voor kantoorhouders
en organisaties

opleveren

REGISTREER JE OP WWW.EDFIN.BE

EDFIN
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Maak uw

Edfin-profiel aan

Baat u een zelfstandig financieel kantoor uit of bent u een opleidingscentrum of een collectief
dat tussenpersonen verenigt? Dan zit u bij Edfin op de juiste plaats. Wij bieden een platform dat
ondersteuning geeft bij het volgen, geven en maken van opleidingen. In de komende nummers geven we
telkens een stapsgewijze toelichting bij één van de vele features die het Edfin-platform u te bieden heeft.
We beginnen bij het begin: het aanmaken van een profiel.

1. REGISTREREN
Vooraleer u zich kan inschrijven voor een opleiding, moet
u een account aanmaken.
Nadat u zich geregistreerd hebt, krijgt u toegang tot de
pagina “Mijn Edfin”, waar u uw persoonlijke profiel kan
beheren.

EDFIN

2. PROFIEL VERVOLLEDIGEN
Als u voor de eerste keer bent ingelogd, is het
belangrijk om uw profiel aan te vullen bij uw profielinstellingen. Daar kan u ook aangeven welke punten

van geregelde bijscholing u moet verzamelen. Dit is nodig om
een overzicht te krijgen van het aantal punten dat u al hebt
behaald via Edfin (zie verder).

3. OPLEIDING ZOEKEN
Wanneer u uw profielinstellingen hebt vervolledigd,
kan u op zoek gaan naar een opleiding. Naast het
opleidingsaanbod, kan u ook een opleiding zoeken
via een trefwoord, zowel in “Mijn Edfin” als op elke
pagina.

Dan is er ook nog de opleidingskalender die een overzicht biedt
van de opleidingen waarvoor u zich via het Edfin-platform kan
inschrijven. Links in de kalender zijn er ook tal van filtermogelijkheden, waarmee u een selectie kan maken om zo snel
de opleiding te vinden die u zoekt.

EDFIN
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4. INSCHRIJVEN
Wanneer u een opleiding hebt gevonden die u interesseert, kan u
zich inschrijven via de detailpagina van de opleiding. Hier vindt u
alle nodige informatie, waaronder de inhoud van de opleiding, de
opleidingsverstrekker, het aantal punten geregelde bijscholing,
het aantal beschikbare opleidingsmomenten, de lesgever, etc.

5. OVERZICHT INSCHRIJVINGEN
Als u zich voor een opleiding ingeschreven hebt,
vindt u uw inschrijving terug in “Mijn opleidingen”.
Hier staan niet alleen alle opleidingen waarvoor
u zich ooit hebt ingeschreven, maar ook hoeveel

punten elke opleiding oplevert en of ze al dan niet betaald
zijn. Nadat een opleiding achter de rug is, kan u ook hier het
aanwezigheidsattest en het lesmateriaal downloaden.

Geen papieren
rompslomp voor mij!
✔ Mijn klanten hebben toegang
tot hun gegevens en kunnen
ze wijzigen zoals vereist
door de GDPR
✔ Mijn klanten kunnen
documenten in enkele kliks
elektronisch ondertekenen
✔ We wisselen berichten
uit via de app

Geef uw klanten ook toegang tot MyBroker
en win tijd voor wat echt telt!
Ontdek MyBroker op
www.brio4you.be/nl/MyBroker

EDFIN
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6. GEREGELDE BIJSCHOLING
Via de pagina “Mijn opleidingspunten” krijgt u een
overzicht van het totale aantal punten geregelde
bijscholing dat u al via Edfin hebt behaald. Ziet u

hier nog geen categorieën staan? Dan moet u in uw profielinstellingen nog aangeven welke punten u moet verzamelen
(zie eerder).

7. PROFIEL KOPPELEN
Via gekoppelde organisaties/kantoren kan u uw
profiel koppelen aan een kantoor of organisatie. Zo
kunnen medewerkers aangeven dat ze werken in uw
kantoor en kan u als kantoorhouder aangeven dat u
lid bent van een vriendenkring of agentenvereniging.

Het koppelen van uw account is erg eenvoudig: u vult de naam
of het ondernemingsnummer in van het kantoor of de organisatie waarvan u lid wenst te worden, waarop een e-mail wordt
gestuurd naar de opleidingsverantwoordelijke van dat kantoor of
die organisatie met de vraag om uw lidmaatschap te bevestigen.

8. KANTOOR REGISTREREN
Vooraleer uw medewerkers zich aan uw kantoor kunnen
koppelen, moet u uw kantoor registreren op Edfin. Na de

registratie krijgt u enkele bijkomende features te zien. Daarover
krijgt u meer info in het volgende nummer.

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

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

WORD MAKELAAR

Bel 09 224 74 74

,

OF SURF NAAR WWW.EB-LEASE.BE

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

ANTIWITWAS
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Tien lessen

voor een

efficiënt antiwitwasbeleid
In het najaar organiseerde BZB-Fedafin een aantal opleidingsmomenten inzake de naleving
van de nieuwe antiwitwaswetgeving voor verzekeringsmakelaars en niet-verbonden agenten leven.
Meer dan 250 verzekeringstussenpersonen namen hieraan deel.

De antiwitwaswetgeving is ondertussen 25 jaar oud. Na 40
wetswijzigingen en vier Europese Richtlijnen was het tijd voor
een grondige onderhoudsbeurt. Op 18 september 2017 zag de
nieuwe Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contanten het licht.

De wet ontstond ooit om drugshandel in haar wortels te kunnen
aanpakken. De drijfveer is immers grof geldgewin. Misdaadgeld
wordt versluisd en witgewassen via het financieel systeem. De
overheden wilden banken en verzekeraars mee betrekken in hun
strijd. Zo ontstond de antiwitwaswetgeving. Vrij snel verruimde
het actiedomein naar andere vormen van zware criminaliteit
zoals mensenhandel, exploitatie van prostitutie en orgaanhandel
maar ook naar georganiseerde ernstige fiscale fraude zoals de
btw-carrousels.
Met de aanslagen van 9/11 breidde de wetgeving uit naar de
financiering van het terrorisme. Waar tot dan toe de strijd
tegen het witwassen gericht was op de illegale en criminele
oorsprong van het geld, wordt nu ook het gebruik van het
geld geviseerd. Bij terrorisme kan de oorsprong legaal zijn
maar is het doel illegaal. Hier draait de witwasmachine in de
omgekeerde richting.

Luc Willems, advocaat-bemiddelaar

Zo evolueerde de wetgeving verder mee met nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen. De grote terroristische
aanslagen leverden als reactie nieuwe Europese richtlijnen
en wetswijzigingen op. De aanpak is daarom geen geïsoleerd
Belgisch fenomeen. Internationaal is er erg veel aandacht voor.
Criminelen gebruiken landsgrenzen graag om er zich achter te
verbergen. Het ligt voor de hand dat landen intens samenwerken
in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Dat gebeurt
binnen de Financial Action Task Force - FATF, een internationale
organisatie gevestigd in Parijs. België wordt gemonitord door de
FATF. Via rapporten en evaluaties worden de lidstaten aangezet
om het net rond de witwassers te sluiten. In 2015 tikte de FATF
België op de vingers: de Belgische regelgeving is goed maar
wordt niet efficiënt toegepast. België mist een nationale strategie
en de kennis van de witwasrisico’s in ons land is verspreid en
onvolledig. Ons land doet daarom nu heel wat inspanningen om
aan de aanbevelingen van de FATF tegemoet te komen. En dat
voelen ook de verzekeringsmakelaars.

ANTIWITWAS

De entiteiten die waakzaam moeten zijn voor de witwaspraktijken breidden gestadig uit. Waar het eerst vooral ging
om de banken en verzekeringsinstellingen, werden na verloop
van tijd ook de niet-financiële beroepen zoals advocaten,
vastgoedmakelaars en notarissen betrokken. Al deze entiteiten
worden gecontroleerd op de efficiëntie van hun interne
organisatie door hun toezichthouders. Voor de financiële sector
zijn dit de NBB en de FSMA. Dat is de reden waarom de verzekeringsmakelaars leven, de bankmakelaars en niet-verbonden
agenten de vragenlijsten voor de FSMA dienen in te vullen.
Recent kregen een aantal witwasschandalen grote aandacht in de
media. Zowel de financiële sector als de voetbalwereld kwam in
opspraak. Het is duidelijk dat witwaspraktijken maatschappelijk
afgekeurd worden en de samenleving ondermijnen. De overheid
wapent zich steeds beter in de strijd tegen het witwassen van
crimineel geld. Financiële tussenpersonen hebben niet alleen
een wettelijke maar ook de morele plicht om hier waakzaam voor
te zijn. De massale deelname van de financiële tussenpersonen
aan de opleidingsmomenten van BZB-Fedafin toont aan dat de
sector zich bewust is van haar maatschappelijke rol.
Er is de maatschappelijke druk om het fenomeen aan te pakken,
een uitgebreide wetgeving, toezichtsorganen die op de naleving
toekijken en justitie die de criminelen in het vizier neemt.
Voor een makelaar die dagelijks bezig is met zijn klanten, de
verrichtingen, de vele procedures en het management van het
kantoor, is dit geen sinecure. Er is echter geen ontkomen aan.
Daarom moeten de tussenpersonen zeer efficiënt omgaan met
deze wetgeving. De FSMA heeft sinds de publicatie van de
wet in een reeks nieuwsbrieven, circulaires en reglementen de
wetgeving toegelicht voor de makelaars en de niet-verbonden
agenten leven. Het zijn zij die het in hun kantoor elke dag
moeten waarmaken. Interne organisatie en procedures moeten
aangepast zijn aan de aard en de omvang van het kantoor.
Het heeft geen zin om een grote hoeveelheid documenten
te voorzien die nog amper raadpleegbaar en toepasbaar zijn.
Opleiding en pragmatisme zijn daarom erg belangrijk. Tijdens de
BZB-Fedafin-opleidingen hebben er een reeks boeiende debatten
plaatsgevonden over de dagelijkse toepassing.

OPLEIDINGEN ANTIWITWAS IN 2019
Ook in 2019 staan een aantal opleidingen inzake
antiwitwas op de planning waar advocaat-bemiddelaar
Luc Willems een stapsgewijze en concrete toelichting zal
geven bij de nieuwe verplichtingen. Ook is er specifiek een
opleiding voorzien voor uw bedienden die ressorteren
onder het PC 341.
Meer info: www.edfin.be

Wat zijn de tien lessen die we samen getrokken hebben?
1. Een goede interne organisatie van het kantoor
De wet vraagt een degelijke interne organisatie om
witwaspraktijken te kunnen identificeren en te melden. De
FIMIS-vragenlijst die de makelaars in oktober invulden, is een
instrument voor de FSMA om de kantoren te screenen op de
naleving. BZB-Fedafin heeft een model uitgewerkt dat kan
gebruikt worden als basis. Het document moet voorhanden
zijn op het kantoor en meegedeeld worden aan het personeel.
De FSMA kan het steeds opvragen.
Een goede raad om hiermee efficiënt om te gaan: keep it simple.
2. De aanstelling van een antiwitwasverantwoordelijke
(AMLCO)
Bij elke tussenpersoon moet er een operationele en
strategische antiwitwasverantwoordelijke aangeduid worden.
De operationele antiwitwasverantwoordelijke is het eerste
aanspreekpunt voor de medewerkers van het betrokken
kantoor die geconfronteerd worden met een mogelijk witwasdossier. Hij geeft in principe de meldingen door aan de CFI.
Bijkomend moet er iemand aangeduid worden op
bestuursniveau die strategisch verantwoordelijk is voor het
antiwitwasbeleid. Hij moet nagaan of de juiste operationele
maatregelen genomen worden en dat deze in verhouding
staan tot de bevindingen uit de globale risico-evaluatie. Hij is
de contactpersoon voor de FSMA.
Voor de tussenpersoon-natuurlijke persoon (zonder
personeel) stelt de FSMA in haar nieuwsbrief van december
2017: ‘Binnen een relatief kleine onderneming kan het
vanzelfsprekend zijn dat de twee functies van ‘strategische’
en ‘operationele’ antiwitwasverantwoordelijke door één en
dezelfde persoon worden uitgeoefend.’ In principe zal dit de
zaakvoerder zijn.
3. De risicobeoordeling van het klantenbestand
De nieuwe wet hield een belangrijke wijziging in voor
de tussenpersonen: de waakzaamheidsverplichting
verandert van een regelgebaseerde benadering naar een
risicogebaseerde benadering. Hiermee beoogt de wetgever
dat de makelaar en zijn medewerkers vooral hun aandacht
en tijd richten op de hogere risico’s en minder op de
lage risico’s.
Via een algemene risicobeoordeling van het klantenbestand,
deelt de makelaar de klanten in onder lage, standaard en
hoge risico’s. Zo heeft een feitelijke vereniging een hoger
risico dan een overheid. Een handelaar die veel met cash
geld werkt, is een hoger risico dan een beursgenoteerd
bedrijf. Een levensverzekering met een fiscale component
heeft een lager risico. Wanneer de risicobeoordeling naar de
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individuele klant gebracht, wordt
houdt de kwalificatie ‘hoog’ geen
veroordeling in van een klant. Het is
een knipperlicht binnen het kantoor
om een verhoogde waakzaamheid
te hebben bij de verrichtingen voor
deze klant. Op de website van de
FSMA is een nuttig instrument
voorhanden om de algemene
risicobeoordeling uit te voeren
binnen het kantoor.
Zo komt de makelaar tot een cliëntacceptatiebeleid dat aangepast
is aan het risicoprofiel van zijn
cliënten.
4. Onduidelijkheid blijft
Tijdens de BZB-Fedafin-opleiding
bleek het voor de makelaars moeilijk
om een aantal begrippen uit de wet
goed te kunnen aflijnen. Zo waren er heel wat vragen over de
politiek prominente personen (PEP’s) en de inschatting van
ernstige fiscale fraude.
De groep van politiek prominente personen breidt uit. Het
gaat om Belgen en niet-Belgen. Het gaat ook om verwanten
en zakenpartners. Complete lijsten met functies en namen
zijn niet voorhanden. De Vijfde Europese Richtlijn die de
volgende jaren wet moet worden, zal ten dele aan deze kritiek
tegemoet komen. Ondertussen dient de tussenpersoon terug
te vallen op de algemene informatie waarover hij beschikt en
de antwoorden die de klant zelf verstrekt over zijn statuut.
In de nieuwe wetgeving is het georganiseerd karakter van de
fiscale fraude (zoals bij btw-caroussels) niet meer relevant.
Het gaat om ‘ernstige’ fiscale fraude. Wat is gewoon? Wat
is ernstig? Het Grondwettelijk Hof zag geen probleem in
het begrip ‘ernstige fiscale fraude’ en vond het voldoende
duidelijk. Op de werkvloer ligt dit veel moeilijker. Bij gebrek
aan duidelijkheid en richtsnoeren stelt dit de tussenpersonen
wel voor een probleem: bij ernstige fiscale fraude moet er
gemeld worden, bij andere fiscale fraude niet. Maar wat is het
verschil? Hier zal de overheid wat duidelijker moeten zijn om
de tussenpersonen en hun medewerkers houvast te bieden.
Bij de huidige onduidelijkheden is er uiteindelijk maar
één goede leidraad: het gezond verstand en, bij twijfel,
documenteren in het klantendossier.
5. Opgelet voor atypische verrichtingen
Het zijn de atypische verrichtingen van klanten die de
aandacht moeten wekken. Er bestaan lijsten met voorbeelden
van atypische verrichtingen zoals het afsluiten in een korte
periode van meerdere levensverzekeringsovereenkomsten,
de verzekeringsnemer is niet de houder van de rekening

waarlangs de premiebetaling verloopt of een derde die zich
niet identificeert, vergezelt de klant. Deze verrichtingen
moeten geanalyseerd en beoordeeld worden. Dit betekent
niet automatisch dat ze gemeld moeten worden aan de CFI.
Bij twijfel is het verstandig om een verslag op te maken en
dit bij te houden in het klantendossier. Indien de indicaties
wantrouwen wekken, moet er gemeld worden aan de CFI.
6. De melding aan de CFI
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is een
onafhankelijke administratieve overheid. Zij is belast met de
behandeling van verdachte financiële verrichtingen die
verband houden met het witwassen van geld of de
financiering van terrorisme.
Wanneer op het kantoor atypische verrichtingen vastgesteld
worden en er redelijke vermoedens zijn over witwassen van
geld of financiering van terrorisme, wordt de CFI geïnformeerd. Dit moet zeker gebeuren wanneer de makelaar het
weet, en het niet langer een vermoeden is. De link tussen
de verdachte verrichtingen wordt gelegd door de CFI en niet
door de makelaar. De onderliggende criminele activiteit moet
dus niet geïdentificeerd worden.
De makelaar mag in geen geval aan de klant meedelen dat er
een melding is. De CFI kan bijkomende informatie vragen en
zelfs de verrichting laten blokkeren gedurende twee werkdagen. De CFI kan verder doormelden aan het Parket.
Binnen de witwaswetgeving werd de mogelijkheid gecreëerd
dat elke medewerker van een financiële tussenpersoon op
eigen initiatief, zelfs tegen het advies van de interne witwasverantwoordelijke in, een verrichting kan melden bij de
CFI, zonder dat dit voor de betrokken medewerker nadelige
gevolgen kan hebben.

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

V.U.: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151, 1210 Brussel - Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA - www.vivium.be - 12.2018

DE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING:
EEN MUST VOOR ELKE VENNOOTSCHAP

De individuele pensioentoezegging blijft voor een bedrijfsleider de
voordeligste manier om een aanvullend pensioen op te bouwen via zijn
vennootschap. De premies kunnen door de vennootschap volledig fiscaal
in mindering gebracht worden. En het opgebouwde spaartegoed is
eigendom van de bedrijfsleider, zelfs bij een faillissement.
Bovendien kan het contract gebruikt worden voor de financiering van
vastgoed, via een tweedepijlerkrediet of een voorschot.
Uw account manager Life vertelt u graag meer over het VIVIUM Top-Hat
Plus Plan. Ontdek ook ons volledig aanbod op V-Connect.

ANTIWITWAS

7. Immuniteit voor de melder
De wet voorziet een heel belangrijk voordeel voor de
melder wanneer het daadwerkelijk over witwas of terrorisme
gaat nl. de immuniteit. De melder heeft geen vorm van
aansprakelijkheid op burgerrechtelijk, strafrechtelijk en
tuchtrechtelijk vlak. Het biedt een uitdrukkelijke bescherming
in het kader van een strafprocedure. Het verhindert dat de
tussenpersoon als mededader zou aanzien worden van een
witwasoperatie.
De gegevens van de melder maken geen deel uit van het
dossier en de naam mag niet bekend gemaakt worden.
8. Aandacht voor opleiding
De hoeksteen van een degelijk antiwitwasbeleid binnen het
kantoor is opleiding. De medewerkers moeten alert zijn voor
atypische verrichtingen of hogere risico’s.
Opleidingen mogen niet zuiver theoretisch zijn. Het
herkennen van aanwijzingen van witwas gebeurt via een reeks
kenmerken. Naast de BZB-Fedafin-opleiding is het daarom
nuttig om regelmatig met de medewerkers samen te zitten
en intern een opleiding te geven. Dit kan bestaan uit het
doornemen van de richtlijnen, het identificeren van verdachte
verrichtingen of het doornemen van het risicoprofiel van
een klantenbestand. In het jaarlijks activiteitenverslag wordt
melding gemaakt van al deze opleidingsmomenten, zowel
extern als intern.
9. Het jaarlijks activiteitenverslag
Jaarlijks stelt elke verzekeringsmakelaar en niet-verbonden
agent leven een activiteitenverslag op inzake de naleving
van de antiwitwaswetgeving. Hierin wordt melding gemaakt
van de antiwitwasverantwoordelijke, de opleidingen en
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de eventuele meldingen. Ook als er geen meldingen aan
de CFI zijn, moet er een verslag zijn. Het verslag moet ter
beschikking gehouden worden op het kantoor voor de FSMA.
10. Bewaartermijn
De nieuwe wet heeft de bewaartermijn voor de documenten
zoals de identificatie van klanten en de verslagen van
atypische verrichtingen van vijf tot tien jaar verlengd.
Dit gebeurt met een overgangsperiode van zeven jaar in
2017, en dan jaarlijks met één jaar tot tien jaar vanaf 2020.
Activiteitenverslagen en de documenten voor interne
organisatie worden eveneens bijgehouden.

TOT SLOT
Witwassers gaan op zoek naar de zwakke schakels in het
systeem. Ze testen eerst of ze met kleine verrichtingen
tussenpersonen kunnen misleiden om daarna over te gaan
tot de grote operatie.
Het is allemaal mensenwerk. Criminele activiteiten en
witwassen zijn mensenwerk. Bemiddelen in de financiële
sector is eveneens mensenwerk. Makelaars en niet-verbonden agenten zijn geen robots. Waakzaamheid en de
klanten kennen, is daarom belangrijk en een voortdurende
opdracht. Het moet echter menselijk en beheersbaar blijven volgens de omvang en de aard van het kantoor.
Daarom is de goede basishouding in de relatie met de
klanten gebaseerd op gezond verstand, de nodige inspanningen leveren, vragen stellen, informatie verzamelen en
goed documenteren.
Luc Willems
Advocaat - erkend bemiddelaar

SENSIBILISERING
BZB-Fedafin is van oordeel dat onderzocht moet worden
om de verplichtingen van de tussenpersonen te verlichten.
Het zijn immers de maatschappijen die de premies
innen. Ook verwachten we van de FSMA bij nieuwe
verplichtingen dat ze meer inspanningen levert inzake
vorming van de tussenpersonen. Zij betalen intussen

een aanzienlijke bijdrage aan de FSMA. Wat ons betreft,
mag een veel groter deel daarvan gebruikt worden voor
sensibilisering en opleiding van de tussenpersonen. We
zijn van mening dat een gedegen vorming cruciaal is om
ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk tussenpersonen hun
verplichtingen naleven.

CONGRES

Een terugblik
op het

BZB-Fedafin congres
Een mooie locatie, boeiende presentaties en vooral véél volk. Zo kunnen we de laatste editie van ons
congres het beste omschrijven. We mochten opnieuw meer dan 1.000 professionals ontvangen,
een record dat we volgend jaar met plezier opnieuw verbreken.

TWEETALIG CONGRES
Dit jaar hebben we ons congres voor het
eerst in Brussel georganiseerd. Enerzijds
omdat onze locatie van de voorbije jaren
te klein geworden was voor het grote
aantal bezoekers, anderzijds omdat dit
het eerste congres is sinds BZB en haar
Franstalige tegenhanger Fedafin besloten
hebben om samen te gaan onder de
koepel “BZB-Fedafin”.
We mochten dit jaar dus voor het eerst
Franstalige tussenpersonen ontvangen
op ons congres, die gedurende de hele
plenaire sessie konden rekenen op
simultane vertaling. De presentatie door
Hanne Decoutere en enkele presentaties
werden zowel in het Nederlands als het
Frans gegeven.

TUSSENPERSOON IS EEN BLIJVER
De vele berichten over het einde van de
tussenpersoon en het feit dat de klanten
liever online bediend zouden worden
etc. aanzien we toch als strategische
boodschappen van de kredietinstellingen
en andere financiële spelers. Er zijn

immers tal van studies die aantonen
dat de klant wel nood heeft aan mensen
van vlees en bloed die ze om advies
kunnen vragen. Het vertrouwen in
de lokale fysieke tussenpersoon blijkt
bovendien veel groter dan in de digitale
tools van de bank. Als beroepsvereniging
wilden we voor deze beeldvorming een
tegengewicht bieden door de kracht van
de tussenpersoon te benadrukken. Aan
professor Rogier De Langhe vroegen we
als inleiding om duiding te geven bij de
veranderingen die nu plaatsvinden in de
maatschappij. Het is immers voor de
zelfstandige financiële tussenpersoon
meer dan ooit noodzakelijk om te
begrijpen hoe de wereld om hem heen
verandert.
Ook nodigden we eminence grise
proffesor emeritus Luc Steels uit. Hij is
een van de pioniers van het onderzoek
inzake artificiële intelligentie (AI) in
België. Hij relativeert de mogelijkheden
van AI en wijst vooral op de noodzaak
van tussenkomst van een mens. Precies

omdat professor Luc Steels resoluut
gelooft in het feit dat AI de mens niet kan
vervangen, was hij de geschikte persoon
om alle doemberichten over de toekomst
van de tussenpersoon te ontkrachten.
En omwille van wat we allemaal zelf
aanvoelen, namelijk dat heel veel mensen
niet mee zijn met de digitale samenleving
of hun verrichtingen niet digitaal willen
doen, vroegen we de Gezinsbond om de
veelzeggende resultaten uit hun studie
over digitale geletterdheid toe te lichten.
Het is een utopie om van veel mensen te
verwachten dat ze alles online regelen.
We wilden met ons congres aantonen aan
de kredietinstellingen, de verzekeraars,
de kredietgevers en aan de zelfstandige
financiële tussenpersonen dat het
belangrijk is dat mensen moeten kunnen
blijven een beroep doen op een fysieke
tussenpersoon voor advies en hulp met
betrekking tot hun financiële zaken en
dat de rol van de zelfstandige financiële
tussenpersoon zeker niet is uitgespeeld.

SAVE THE DATE: 10 OKTOBER 2019
De volgende editie van het BZB-Fedafin congres staat gepland op 10 oktober in Brussels Expo. Noteer deze datum alvast in
uw agenda! Des te meer omdat dit een feesteditie zal zijn, want BZB-Fedafin viert in 2019 haar twintigste verjaardag.

CONGRES
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‘Verandering, disruptie en
revolutie bepalen ook
toekomst tussenpersoon’
De digitale revolutie behelst veel meer dan de opkomst van nieuwe
businessmodellen. Dat zei econoom en filosoof Roger De Langhe
(UGent) tijdens het jaarlijkse BZB-Fedafin-congres in Brussel. ‘Het
gaat over de vraag hoe we de maatschappij als geheel zullen gaan
organiseren. Voor de financiële tussenpersoon die midden in die
maatschappij staat, is dat een zeer belangrijke vraag.’
Wat is een revolutie, hoe beleven we een
revolutie, en mochten we er middenin
zitten, zullen we het dan überhaupt zelf
beseffen? Dat legt De Langhe het duizendkoppige publiek in Brussels Expo voor. Want
wie tijdens een revolutie succesvol wil zijn,
moet begrijpen welke omwenteling de
maatschappij op dat moment ondergaat en
welke gevolgen dit heeft voor goederen en
diensten en dus voor bedrijven.
‘Dit geldt dus evengoed voor de financiële
tussenpersoon. Het is meer dan ooit
noodzakelijk om te begrijpen hoe de
wereld om je heen verandert. Klassieke
ondernemingen die blijven vasthouden
aan oude businessmodellen, gaan door
moeilijke tijden, terwijl bedrijven die de
veranderende wereld weten te vatten,
zoals Amazon, Google, Facebook, Uber
en Airbnb, explosief groeien.’

BETERE KWALITEIT, LAGERE PRIJS
De reden waarom dergelijke diensten- en
goederenplatforms excelleren, is niet omdat
ze alles op grotere schaal organiseren, zegt
De Langhe. Ze weten die grotere schaal te
combineren met een uitgebreider aanbod
en een hogere kwaliteit van diensten en
producten tegen eenzelfde of zelfs lagere
prijs dan klassieke bedrijven, aldus de
econoom-filosoof.
‘Dàt is wat bedrijven als Airbnb en Amazon
doen, ze bieden hun gebruikers naast
een dienst of product ook een unieke

persoonlijke ervaring of een zeer specifiek
individueel aanbod. Een bedrijf met een
klassieke organisatiestructuur kan die
service nooit leveren of laat staan er
geld aan verdienen. Denk bijvoorbeeld
aan de ervaring van logeren bij de lokale
bevolking via Airbnb of de uitgebreide
boekenkeuze op Amazon. Een klassieke
boekhandel heeft misschien 20 procent
boeken in stock die door 80 procent
van de mensen wordt gelezen. Amazon
biedt ook een platform voor die 80
procent boeken voor die 20 procent
geïnteresseerden; voor zijn businessmodel
maakt dat simpelweg niet uit.’

LOKALE SPELERS PROFITEREN
Volgens De Langhe zijn het de ‘zwermen’
van kleine lokale spelers die voor het succes
van deze platforms zorgen; zij bieden
de niche-producten die voor klassieke
bedrijven niet interessant zijn. Met andere
woorden: het platform levert de schaal, de
lokale ondernemers de productdiversiteit.
‘Dit biedt kansen voor de kleine zelfstandige,
mits hij bereid is om het klassieke, verticale
groeimodel in te ruilen voor een horizontaal
groeimodel als zwerm. Bedrijven die dat
durven doen, zijn nu succesvol.’
Kwam het gevaar voor kleinere bedrijfjes
vroeger dus van grote spelers zoals supermarkten en ketens, nu worden deze op hun
beurt bedreigd door giganten als Amazon
en Bol.com, waar die kleine lokale spelers
wel van profiteren, legt De Langhe uit.

Rogier De Lange, econoom en filosoof
Universiteit Gent

‘De spelregels zijn veranderd. Zelfstandige
ondernemers die zich niet laten afschrikken
door veranderingen, en die durven gebruikmaken van de nieuwe organisatiemogelijkheden die de platforms bieden, zullen het
meest van de digitale revolutie profiteren.
Dit geldt uiteraard ook voor spelers in de
financiële wereld.’

DEELECONOMIE
Ook vindt De Langhe de deeleconomie
‘iets om in de gaten te houden’:
‘economische waarde houdt meer in dan
het fysieke product, zoals bijvoorbeeld
een auto. De plek waarop die zich op een
bepaald moment bevindt of, het feit dat
hij 95 procent van de tijd stil staat, heeft
ook economische waarde en die waarde
kun je wèl digitaliseren. Mijn verwachting
is dan ook dat die bedrijven die hierin
slagen, hoge toppen zullen scheren.’
Redactie Investment Officer
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'Kunstmatige intelligentie zal
tussenpersoon niet vervangen'
De sterke, wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) kan de tussenpersoon niet vervangen,
maar wel helpen. Dit heeft professor Luc Steels gezegd tijdens het jaarcongres dat
BZB-Fedafin in Brussel hield.

Kan AI de mens vervangen? Néé, dat kan
hij niet. Maar hij kan wel een brug slaan
naar de eindgebruiker. Ook kan AI helpen
bij administratieve processen, bij de
integratie ervan en bij het opzetten van
nieuwe diensten.'

BZB-Fedafin op dat er over AI veel misverstanden zijn. Het zal de mens niet
vervangen. 'Het is geen robot, het is software. Het is op kennis gebaseerd. Terwijl
de mens er intuïtie aan kan toevoegen,
gebaseerd op intelligentie en ervaring.'

Als je met AI wil beginnen, dan moet je
volgens de professor vooral de gebruikerservaring van je klanten goed kennen.
Van daaruit kan kunstmatige intelligentie
volgens hem voor excellentie zorgen bij
data-analyse en kan de digitale interface
en de integratie met diverse platformen
verbeterd worden.

Door gebruik te maken van lerende
algoritmen kan er wel een 'samenwerking'
tot stand worden gebracht tussen de op
kennis gebaseerde software en de intuïtie
van de inbreng van de mens. Met andere
woorden, zegt Steels, 'met gebruikmaking
van AI kan een symbiose tussen kennis en
machine worden bereikt.'

Tegelijkertijd wijst Steels er tijdens zijn
presentatie voor het jaarcongres van

Redactie Investment Officer
Luc Steels, professor artificiële intelligentie

DE KRACHT VAN DE TUSSENPERSOON
Voor ons congres hebben we als thema
“De kracht van de tussenpersoon”
gekozen. Bedoeling was om de
sterkte en de meerwaarde van de
tussenpersoon in de verf te zetten. En
die boodschap is ook duidelijk gebleken:
te midden van al dat digitale geweld,
staat u er nog steeds. En u bent er om
er te blijven. Mensen hechten bijzonder
veel waarde aan uw professioneel
advies op maat, iets wat een app of een
computer vandaag nog niet kan.
U vormt de drijvende kracht van een
sector in verandering en dat willen we
graag blijven benadrukken. Daarom

nemen we de slogan “de kracht van
de tussenpersoon” op in een nieuwe
campagne die de komende jaren de
hoofdrol zal spelen in onze huisstijl.
In die campagne staan ook onze

leden centraal. Zij kregen op diverse
opleidingen en ons congres de
mogelijkheid om een portret te laten
maken, dat u de komende tijd wellicht
nog vaak zal zien opduiken.
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'Tussenpersoon moet achterblijver
in digitale wereld helpen'
Tussenpersonen, zoals bemiddelaars en agenten, hebben in België een sleutelpositie bij het ondersteunen
van mensen die problemen hebben met het zich thuis voelen in de digitale wereld of er zelfs
geen toegang toe hebben.

Dat heeft Erika Coene, attachee Studiedienst van de Gezinsbond, gezegd tijdens
het jaarcongres van BZB-Fedafin in Brussel.
Volgens haar blijkt uit diverse actuele onderzoeken, zoals de Barometer Informatiemaatschappij, dat er een tweedeling dreigt
in de Belgische samenleving.

de mensen in België geen e-mails kan
ontvangen en 40 procent niet met een
tekstverwerker kan werken. Meer dan een
kwart vindt het moeilijk informatie op
internet te vinden, zoals dienstregelingen,
en meer dan 50 procent is niet in staat
een backup van de harde schijf te maken.

De opmerkingen van Erika Coene van
de Gezinsbond moeten mede worden
gezien tegen de achtergrond dat banken
en verzekeraars in België in toenemende
mate bezig zijn met het sluiten van
kantoren en deze vervangen door digitale
dienstverlening.

In haar bijdrage aan het plenaire
programma, getiteld "digitalisering: een
nieuwe bron van analfabetisme?" zei
Coene dat één op de vijf mensen zich
hulpeloos voelt in de digitale wereld;
dat een derde van de Belgen terug
wil naar het papier en dat één op de
drie mensen in België angst heeft om
digitaal te betalen. Dat laatste is niet ten
onrechte, benadrukt Coene: het aantal
geregistreerde fraudegevallen is in 2017
verzesvoudigd, van 400 naar meer dan
3200 in 2017.

'Conclusie: digitalisering is een hefboom.
Er zijn alternatieven nodig. Mensen
moeten geholpen worden, onder meer
door vertrouwenspersonen. In dat
kader zijn jullie de sleutel. We moeten
alternatieven aankaarten en zorgen
dat iedereen in de samenleving kan
blijven meedoen.'

Recent maakte BNP Paribas Fortis
bekend dat het aansluitend 62 kantoren
extra gaat sluiten. Coene spreekt in dat
verband van toenemende 'digistress'
in België.

Redactie Investment Officer

'We zijn op weg naar een radicale digitale
samenleving. In dat verband zeggen
wij: "mind the gap". Er dreigt digitale
uitsluiting.' Coene wees er in haar bijdrage
op dat blijkens onderzoek 25 procent van

VAKINFO VOOR DE
BELEGGINGSPROFESSIONAL
Investment Officer is een nieuw
onafhankelijk journalistiek
vakmedium voor professionals in
de beleggingsindustrie met een
website, dagelijkse nieuwsbrief en
magazine. Leden van BZB-Fedafin
kunnen zich gratis inschrijven op
www.investmentofficer.be.
Erica Coene, attachee Studiedienst Gezinsbond
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B2B

Minister Ducarme wil

machtsmisbruik

aan banden leggen

Minister van Zelfstandigen en Kmo’s Denis Ducarme heeft een
voorstel uitgewerkt om misbruik van de machtsverhoudingen
tussen ondernemingen aan banden te leggen. BZB-Fedafin
is verheugd dat de minister met dit voorstel op de proppen
komt, omdat het meer dan ooit relevant is in het kader van de
agentuurrelatie tussen de agent en zijn principaal.
We stelden de minister hieromtrent een aantal vragen.

Denis Ducarme, minister van Zelfstandigen en Kmo’s

We hebben vernomen dat u een voorstel heeft
uitgewerkt dat een algemeen wettelijk kader invoert
om bepaalde praktijken te regelen die het gevolg zijn
van onrechtmatige gedragingen waarbij misbruik
gemaakt wordt van de machtsverhoudingen tussen
ondernemingen. Wat wordt hier eigenlijk bedoeld?
Welke praktijken worden geviseerd?
Inderdaad, het gaat erom een wettelijk kader uit te werken dat
inzoomt op het verbod op drie praktijken in de betrekkingen
tussen ondernemingen:
• Misbruik van economische afhankelijkheid
Misbruik van een situatie van economische afhankelijkheid
kan tot uiting komen in een weigering tot verkoop, aankoop,
levering of andere voorwaarden voor transacties, het
opleggen van buitensporige prijzen, oneerlijke voorwaarden
enz. Net als misbruik van een absolute machtspositie moet
ook een zogenaamd misbruik van een relatieve machtspositie
worden verboden.
• Oneerlijke clausules
In de betrekkingen tussen ondernemingen onderling worden
steeds vaker – als gevolg van ongelijke verhoudingen
tussen de diverse marktspelers – aan een contracterende
partij contractuele voorwaarden opgelegd die het juridisch

evenwicht tussen de rechten en verplichtingen ten aanzien
van deze partij verstoren. Dit noemen we dan oneerlijke
clausules. Om deze redenen wordt een wetgevingskader
voorgesteld voor oneerlijke clausules in overeenkomsten
tussen ondernemingen.
• Misleidende marktpraktijken en agressieve marktpraktijken
Naast de strijd tegen misbruik van economische
afhankelijkheid wil het project meer specifiek oneerlijke
marktpraktijken aanpakken die het economisch gedrag van
de medecontracterende onderneming onterecht kunnen
beïnvloeden. Daartoe zou het Wetboek van economisch
recht worden aangevuld met bepalingen die misleidende en
agressieve praktijken verbieden.

Wat beoogt u met dit voorstel? Is er bij distributiecontracten niet steeds een onevenwicht in de relatie
tussen ondernemingen?
Het gaat hier om misbruik, dat wil zeggen grensoverschrijdend
gedrag of roofzuchtige concurrentiepraktijken. Wanneer
contractpartijen in onevenwichtige onderhandelingsposities
verkeren, is de verleiding groot om daarvan misbruik te maken.
Om dit misbruik tegen te gaan, moet er een beschermingsmechanisme voor de zwakkere partij komen. Uw vraag gaat
over contracten. Deze kunnen immers oneerlijke clausules
bevatten. Het project streeft ernaar dit te verbieden. Hierbij
denken we bijvoorbeeld aan contracten die louter potestatieve
clausules bevatten: een partij is onherroepelijk gebonden,
terwijl de verplichtingen van de andere partij afhangen van de
vervulling van voorwaarden die uitsluitend afhankelijk zijn van
haar wil. Maar het gaat niet alleen om contracten. Er bestaan ook
oneerlijke marktpraktijken die moeten worden bestreden. Ik denk
hierbij aan de misleidende praktijken waarvan kmo’s soms het
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slachtoffer zijn. Zij moeten een overheidsdienst kunnen vinden
waar zij hun zaak kunnen aankaarten zonder een civiel proces te
moeten voeren.

Zou België uniek zijn met zo’n wetgeving? Of bestaat
dit soort van wetgeving al langer in andere landen?
Er zijn al andere landen die dergelijke wetgeving hebben, maar
het is geen geharmoniseerde materie op Europees niveau. De
wetgeving hieromtrent is dus weinig homogeen. Maar landen als
Frankrijk, Duitsland en Italië hebben bijvoorbeeld een wetgeving
die misbruik van economische afhankelijkheid verbiedt.

Zou de wet ook van toepassing zijn in de relaties
tussen bank- en verzekeringsagenten en hun
principaal? En tussen verzekeringsmakelaar en
verzekeraar?
Het toepassingsgebied van de wet is niet definitief vastgesteld,
maar het uitgangspunt bestaat erin een algemene wet uit te
werken en geen sectorale wetgeving. Wat we proberen te doen,
is een algemeen normatief kader opstellen voor alle sectoren
samen. Er wordt evenwel wel rekening gehouden met het feit
dat bepaalde rechtstakken al zeer sectorspecifieke bepalingen
bevatten. Zo zijn er reeds een aantal maatregelen genomen
in het kader van de wet inzake de financiering voor kmo’s.
Specifieke oneerlijke clausules zijn voortaan verboden. Dit werk
is dus al gedaan.

Wat als er sprake is van uitbuiting van de
machtspositie door een onderneming? Wat kan het
slachtoffer, in dit geval de kmo ondernemen? Welke
instrumenten biedt het voorstel?
Het project draait rond het concept “substitutiecapaciteit”.
Aangezien het gaat om onevenwichtige machtsverhoudingen
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die hebben geleid tot oneerlijke marktpraktijken, kunnen we
aannemen dat de zwakke partij niet bij machte is om een
gerechtelijke procedure op te starten die lang kan aanslepen,
veel kan kosten en een onzekere afloop kent. Het hoofddoel
is dan ook om een overheid (de mededingingsautoriteit, de
Economische Inspectie of de minister die een vordering tot
staking instelt) de mogelijkheid te bieden misbruik aan te pakken
en te handelen in naam van het algemeen belang.

Wat is de stand van zaken van dit voorstel?
Het wetsontwerp wordt momenteel onderzocht binnen de
regering. Het wordt ook tamelijk uitgebreid besproken met de
stakeholders.

VOORSTEL IS BROODNODIG
BZB-Fedafin ondersteunt het voorstel van de minister,
aangezien het tegemoet komt aan een behoefte bij de
zelfstandige bank- en verzekeringsagenten.
De zelfstandige agenten zitten door een combinatie
van wetgeving en contracten in een zowel juridische
als economisch afhankelijke positie. Het hoeft geen
betoog dat we als beroepsvereniging vaak worden
geconfronteerd met situaties die wij als misbruik van die
positie van economische afhankelijkheid beschouwen. De
gedragscode tussen kredietinstellingen en zelfstandige
bankagenten die vorig jaar gesloten werd tussen
BZB-Fedafin en Febelfin, lost het probleem niet op.
Vandaar dat deze wet zeker noodzakelijk is om vormen van
misbruik van economische afhankelijkheid te begrenzen
daar waar nodig.

Uw klanten hebben nog
een lange ﬁnanciële weg af te leggen.

Check nu uw
inkomenszekerheid
op www.baloise.be
Samen met Baloise Insurance maakt u uw klanten
ﬁnancieel wegwijs.
Uw klanten sparen voor hun pensioen, maar wat als er onderweg iets gebeurt? Een ongeval, een langdurige ziekte of een overlijden is onvoorspelbaar en trekt een serieuze
streep door hun rekening. Op www.baloise.be zien ze hoe hun ﬁnanciële situatie er
dan exact uitziet.
Praat met hen hierover! Baloise Insurance biedt alle mogelijkheden om uw klanten
perfect te beschermen. Zo zijn ze zeker van een zorgeloze ﬁnanciële toekomst.
Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie
of surf naar http://thuis.baloise.be.

Of scan deze QR-code
en start meteen:

VU: Henk Janssen, Baloise Belgium nv, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België - RPR Antwerpen BTW BE 0400.048.883. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A.

U kunt ze daarbij helpen.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS
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Verhuur van

onroerende goederen:

nieuwe btw-regeling vanaf 2019
Aan de saga rond de btw-heffing op onroerende verhuur lijkt dan toch een
einde gekomen: het wetsontwerp van maart 2018 werd nog op belangrijke
punten aangepast en is nu definitief ingediend in de Kamer. Vanaf
1 januari 2019 zullen er nieuwe btw-regels omtrent onroerende verhuur in
werking treden. We zetten de drie belangrijkste wijzigingen op een rij.
1. O
 PTIONELE BTW-HEFFING OP ONROERENDE VERHUUR
In principe is de verhuur van onroerende goederen niet onderworpen aan btw. Het gaat dan
over de situatie waarbij een gebouw of een deel van een gebouw “passief” ter beschikking wordt
gesteld aan de huurder door de verhuurder. Dit betekent dat de verhuurder enkel het gebouw of
de ruimte verhuurt en verder geen bijkomende diensten aanbiedt.

Leslie Rottiers

PUBLIREPORTAGE

Nieuw: een online

berekeningstool voor een snelle
schaderegeling bij uw klanten thuis
In januari lanceert Vivium Desk Adjuster, een berekeningstool om bij klanten ter plaatse brandschades digitaal te berekenen en te regelen.
Patrick Cautaerts, manager technische inspectie en externe netwerken, vertelt meer over het gebruik en de voordelen van deze tool.

SNELLE TUSSENKOMST,
BETROUWBARE EVALUATIE, KEUZE
UIT HERSTELMOGELIJKHEDEN
gebruikten al een dergelijke
berekeningstool voor onze technische inspecteurs.
Op vraag van onze makelaars ontwikkelden we nu
een gelijkaardige maar wat vereenvoudigde versie.
Klanten rekenen bij een brandschade op een snelle
tussenkomst met een correcte evaluatie van de
schade en keuze uit verschillende herstelopties. Desk
Adjuster is ook een handig hulpmiddel voor makelaars
die minder op de hoogte zijn van de actuele
prijzen voor herstellingswerken en materialen.”

VOLLEDIGE INTEGRATIE TUSSEN
CLAIMCENTER EN DESK ADJUSTER

Patrick Cautaerts: “We

CORRECTE SCHADEVERGOEDING
VOOR DE KLANT
“De tool is eenvoudig in gebruik en werkt op
basis van een vragenlijst die stap per stap de
gebruiker naar een voorstel tot schaderegeling
begeleidt. Klanten hebben de keuze: de schade
zelf herstellen of kiezen voor een professionele
hersteller. Dankzij de rijke database met prijzen,
geeft het systeem de correcte vergoeding voor
de klant, 100% marktconform. Dat bevestigden
de pilootmakelaars die Desk Adjuster testten.”

Publireportage_Momentum_210x143_DEF.indd 1

Patrick Cautaerts, manager technische inspectie en
externe netwerken
“ Desk Adjuster versterkt de rol van de makelaar naar
zijn klant toe en betekent: administratieve tijdswinst,
autonomie in beheer, transparante informatie over
het schadegeval. ”

Meer weten? Uw account manager
Non-Life vertelt u er graag meer over.

“Nog een belangrijk voordeel is de integratie
met ClaimCenter, onze tool voor het beheer van
schadegevallen auto, brand en BA. Op het einde
van de schade-evaluatie worden alle details van
Desk Adjuster doorgestuurd naar ClaimCenter.
Alle gegevens staan dan ter beschikking van
de makelaar. Zij kunnen hun klanten dus
op elk moment informeren in welke fase het
schaderegelingsproces zich bevindt. Transparanter
kan niet. Ook de betaling in ClaimCenter verloopt
automatisch, wat tijdbesparend is voor de makelaar.”

TRANSPARANTIE, TIJDSWINST
EN AUTONOMIE IN BEHEER
“Desk Adjuster versterkt de rol van de makelaar
naar zijn klant toe”, besluit Patrick. “Desk
Adjuster betekent: administratieve tijdswinst,
autonomie in beheer, transparante informatie
over het schadegeval. Met deze tool zet
Vivium weer een belangrijke stap voorwaarts
in de digitale relatie met haar makelaars.”
V.U.: Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA - 12.2018
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Vakinformatie voor professionals
in de Belgische beleggingsindustrie
Investment Officer BE biedt professionals:
■
■
■
■

Dagelijks nieuws op het gebied van beleggen
Achtergrondinformatie en analyses over de industrie, lokaal & internationaal
Iedere ochtend de beste marktvisies uit de asset management industrie in uw mailbox
Redactionele e-mail nieuwsbrieven

GRATIS abonnement voor professionals die werkzaam
zijn in de beleggingsdienstverlening.

Investment Officer is een initiatief van Fondsnieuws voor professionals
in de Belgische beleggingsindustrie.

Fondsnieuws is het grootste kennis- en netwerkplatform voor beleggingsprofessionals in
Nederland. Het initiatief is in 2008 gestart door de FD Mediagroep, uitgever van onder andere
Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio.
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Gaat het niet om een ‘passieve’ verhuur, maar om een complexe
dienst die verder gaat dan enkel gebruik van de ruimte, dan
hebben we te maken met een verhuur waar wel btw op moet
worden aangerekend.

Vanaf 1 januari 2019 ziet het er anders uit: een btw-heffing op
de verhuur van opslagruimtes zal enkel nog verplicht zijn als
de optionele btw-heffing niet mogelijk is (bv. bij de verhuur aan
een particulier).

Vanaf 1 januari 2019 is het echter mogelijk om de vrijgestelde
onroerende verhuur, onder bepaalde voorwaarden, toch aan btw
te onderwerpen:
• U verhuurt een (gedeelte van een) gebouw, eventueel met
bijhorend terrein.
• De huurder is een btw-plichtige die het gebouw uitsluitend
voor btw-plichtige activiteiten gebruikt. Hij of zij mag ook een
vrijgestelde btw-plichtige zijn (bv. een arts).
• Zowel verhuurder als huurder zijn akkoord met de btw-heffing.
Dit zal expliciet in de ondertekende huurovereenkomst
moeten staan.
• Verhuurt u een gedeelte van een gebouw, dan moet die
ruimte van buitenaf rechtstreeks toegankelijk zijn.

Verder krijgt ook het begrip ‘opslagruimte’ een flexibelere
invulling: voortaan volstaat het dat een gebouw voor 50% van
zijn oppervlakte of volume voor opslag gebruikt wordt. De
aangewende oppervlakte voor verkoopdoeleinden mag wel niet
groter zijn dan 10%.

De mogelijkheid om voor btw te opteren, zal bovendien enkel
mogelijk zijn voor nieuwe gebouwen of zogeheten vernieuwbouw
(grondig gerenoveerd gebouw). Concreet mag u als verhuurder
vóór 1 oktober 2018 nog geen enkele factuur hebben ontvangen
of voorschot hebben betaald met betrekking tot de ‘eerste
steenlegging’. Vóór deze datum mag u wel advies hebben
ingewonnen omtrent het nieuwe gebouw of al vergunningen
hebben aangevraagd. Belangrijk is dat de fysieke bouw nog
niet werd gefactureerd of dat u hieromtrent nog geen betaling
heeft verricht.

Kiest u voor de btw-heffing, dan geldt die keuze voor de hele
duur van de huurovereenkomst. Bij de verlenging of nieuwe
opstelling van een huurcontract, moet u de optie telkens
opnieuw overwegen.

Het gevolg van de btw-optie is dat de verhuurder btw zal aanrekenen op de periodieke huurprijs. In ruil hiervoor kan hij wel
onmiddellijk de btw recupereren op de oprichtingskosten van
het gebouw. Dit is niet het geval wanneer hij het gebouw zonder
btw verhuurt. In de mate dat de huurder recht heeft op btwaftrek, zal hij de aangerekende btw ook kunnen terugvragen via
de btw-aangifte.
Gebouwen waarvoor de btw-optie wordt gelicht, zullen onderworpen worden aan een 25-jarige herzieningstermijn. Dit
betekent dat ze nu 25 jaar in plaats van de huidige 15 jaar zullen
worden “opgevolgd” om te bekijken of eventuele btw-correcties
noodzakelijk zijn.

Beantwoordt het gebouw niet aan de nieuwe definitie voor
opslagruimte, dan moeten we in principe de onroerende verhuur
toepassen die is vrijgesteld van btw. In dat geval mag het niet
mogelijk zijn om de btw-optie te lichten, mag het niet gaan om
een “kortdurende verhuur” (zie hieronder) of om een verhuur
waar om een andere reden btw moet worden geteld.

HOE LANG GELDT DE ‘OPTIE’?

3. VERPLICHTE BTW OP ‘KORTDURENDE’ VERHUUR
Ten slotte komt er ook een verplichte btw-heffing op de
‘kortdurende’ verhuur (< 6 maanden) van onroerende goederen
en gronden. Ook hierop zijn er nog uitzonderingen:
• Het (gedeelte van het) gebouw wordt gebruikt als woning.
• De huurder is een natuurlijke persoon die het gebouw voor
privé- of andere niet-economische doeleinden gebruikt.
• De huurder is een organisatie zonder winstoogmerk of sociaalculturele voorziening (ziekenhuis, universiteit, museum …).
Kortom: als verhuurder moet u goed weten wie uw huurder is,
want u draagt het risico wanneer er (onterecht) geen btw wordt
aangerekend.
Opgelet, het gaat dan enkel om de verhuur van zalen, ruimtes en
gebouwen die onder de “oude regeling” vallen van de vrijgestelde onroerende verhuur. Wanneer men bijvoorbeeld een zaal
verhuurt met cateringdiensten, is de verhuur nu sowieso aan btw
onderworpen. In dat geval moet de verhuurder niet twijfelen en
btw aanrekenen.

2. DE VERHUUR VAN OPSLAGRUIMTES

DE IMPACT

Opslagruimtes vormen een uitzondering: deze panden hoeven
geen nieuwe of zwaar gerenoveerde gebouwen (sinds 1 oktober
2018) te zijn. De optionele btw-heffing zal vanaf 1 januari 2019
gelden voor alle ‘bestaande opslagruimtes’.

Deze hervorming brengt heel wat voordelen met zich mee.
In de eerste plaats is er de besparing voor verhuurders en
huurders omdat de btw op de investeringskosten van het gebouw
aftrekbaar wordt. Daarnaast helpen de nieuwe regels ook om
de concurrentiekloof met buurlanden zoals Nederland, waar
onroerende verhuur al langer onderworpen is aan btw, te dichten
en investeringen op de Belgische vastgoedmarkt te stimuleren.

De verhuur van opslagruimtes is vandaag al verplicht met btw, tenminste wanneer de ruimte volledig wordt gebruikt voor het opslaan
van goederen. Maximum 10% van de oppervlakte mag worden
ingevuld als kantoorruimte. Beantwoordt de ruimte hier niet aan,
dan vallen we terug op de van btw vrijgestelde onroerende verhuur.

Leslie Rottiers
SBB Accountants & Adviseurs

WETGEVING

Nieuw

Vlaams huurdecreet
begin 2019

van kracht

Het nieuwe huurdecreet (voluit Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor
bewoning bestemde goederen of delen ervan) werd goedgekeurd op 6 november 2018.
De nieuwe regelgeving vervangt de huidige woninghuurwet en zal van toepassing zijn op nieuwe
huurcontracten voor hoofdverblijfplaatsen in Vlaanderen die na 1 januari 2019 afgesloten worden.
Voor de bestaande huurcontracten blijft alles dus bij het oude.
Nieuw is dat de meeste bepalingen van dwingend recht zijn en er dus contractueel niet kan van
afgeweken worden. Het decreet probeert een compromis te sluiten tussen de belangen van de
huurder (betaalbare woonzekerheid) en de belangen van de verhuurder (een behoorlijk rendement).
Hierna een overzicht van wat je zeker moet weten.
VERPLICHTE VERZEKERING VOOR HUURDER
EN VERHUURDER
De aansprakelijkheid van de huurder wordt wettelijk uitgebreid
tot aansprakelijkheid voor brand én waterschade aan het
gehuurde goed. Deze waarborgen moeten verplicht verzekerd
worden door de huurder of er moet een afstand van verhaal
voorzien worden in de brandpolis afgesloten door de verhuurder.
Het decreet voorziet de mogelijkheid dat de huurder voor dit

laatste een meerprijs betaalt aan de verhuurder. Doet hij dit niet,
dan moet de huurder zelf verplicht een verzekering afsluiten.
Ook de verhuurder moet verplicht een verzekering tegen brand en
waterschade afsluiten. Als er schade veroorzaakt wordt aan de inboedel van de huurder door het gebouw, kan de verhuurder immers
verantwoordelijk gesteld worden voor deze schade. Ingeval van
een zware brand of ernstige waterschade, kan het gebouw een
tijdje onbewoonbaar zijn en kunnen de kosten danig oplopen.

WETGEVING

HUURWAARBORG
Een van de grote nieuwigheden is dat de huurwaarborg
opgetrokken wordt van 2 maanden naar maximum 3 maanden.
Dit kan onder verschillende vormen. Het storten van de
waarborg op een geblokkeerde rekening op naam van de
huurder blijft bestaan. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn
om een zakelijke zekerheid te stellen, met bijvoorbeeld een
levensverzekering of verzekeringsbon. Een persoonlijke
borgstelling is ook mogelijk, indien dat aanvaard wordt door
de verhuurder. De bankwaarborg wordt afgeschaft wegens te
weinig gebruikt in het verleden. De OCMW-waarborg blijft wel
behouden.
Om te vermijden dat de minder vermogende huurder uit de
boot zou vallen, wordt ook een huurwaarborglening in het
leven geroepen. Deze kan renteloos en anoniem afgesloten
worden bij het Vlaams Woningfonds. Maar deze lening is nog
niet operationeel zodat de kans bestaat dat de artikelen inzake
huurwaarborg en huurwaarborglening een andere ingangsdatum
zullen hebben dan de rest van het decreet.

DUUR
Een huurovereenkomst van negen jaar blijft de regel. Tijdens de
eerste drie jaar van de overeenkomst kan enkel de verhuurder zelf
opzeggen voor eigen gebruik. Pas na deze periode is opzeg voor
eigen gebruik mogelijk voor de kinderen, de partner, enz.
Opzeg wegens renovatie- of verbouwingswerken zal voortaan
mogelijk zijn op ieder moment na de eerste driejarige periode.
Nieuw is dat het decreet de huurder van een kortlopende
huurovereenkomst (maximum drie jaar) de mogelijkheid biedt
om op ieder moment op te zeggen, mits het respecteren van een
opzegtermijn van drie maanden. Uiteraard heeft de verhuurder in
dit geval recht op een opzegvergoeding. De verhuurder kan zelf
niet opzeggen.

VERPLICHTE REGISTRATIE
Niet-geregistreerde huurovereenkomsten van korte duur kunnen
zonder opzegperiode en zonder opzegvergoeding worden
beëindigd, zoals al het geval was bij de negenjarige huurovereenkomsten. De huurder moet de verhuurder natuurlijk wel op de
hoogte brengen van de opzeg.

KOSTEN EN LASTEN
Dit is de nieuwe benaming voor de vroegere “gemeenschappelijke kosten”. De huurovereenkomst moet zowel de huurprijs
als de kosten en lasten bevatten zodat de kandidaat-huurder weet
waar hij aan toe is.

WONINGKWALITEIT
Het verhuurde onroerend goed moet beantwoorden aan
de gewestelijke minimale kwaliteitseisen inzake veiligheid,
gezondheid en woningkwaliteit zoals voorzien in de Vlaamse
wooncode. Is dit niet het geval, dan is de overeenkomst
principieel nietig en moet de verhuurder alle betaalde huurgelden
terugstorten aan de huurder en de huurwaarborg vrijgeven. Het
is mogelijk dat de huurder een bezettingsvergoeding zal moeten
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betalen aan de verhuurder die door de rechter zal bepaald
worden. Een conformiteitsattest van minder dan 3 maanden
oud, afgeleverd door de verhuurder, kan hier een belangrijke
rol spelen.

HERSTELLINGEN
De huurder moet de verhuurder op tijd verwittigen dat er
herstellingen nodig zijn. Dit moet de verhuurder toelaten snel
in te grijpen en eventuele schade te voorkomen of te beperken.
Om discussies te vermijden wie welke schade moet betalen,
zal de Vlaamse regering een niet-limitatieve lijst publiceren
met kleine herstellingswerken die ten laste zijn van de huurder.
Herstellingen door ouderdom of overmacht zijn ten laste van de
verhuurder.

MEDEHUUR
De huidige woninghuurwet is niet langer aangepast aan de
nieuwe samenlevingsvormen. Denken we maar aan co-housing,
jongeren die met vrienden gaan samenwonen, enz. Met de
invoering van het nieuwe huurdecreet wordt eindelijk de
medehuur geregeld.
Ingeval van feitelijk samenwonen geldt de regel van facultatieve
toetreding. Als er een nieuwe huurder wil bijkomen, moet de
goedkeuring gevraagd worden aan de verhuurder. In geval
van weigering kan men zich wenden tot de rechtbank, die kan
beslissen en eventuele toetredingsvoorwaarden kan opleggen.
Nieuw is ook dat iedere medehuurder persoonlijk het
huurcontract kan opzeggen op voorwaarde dat de vertrekkende
medehuurder een nieuwe medehuurder zoekt die moet aanvaard
worden door de verhuurder en door de andere medehuurders.
Ingeval van weigering beslist opnieuw de rechter. Komt er geen
nieuwe medehuurder, dan kan de vertrekkende medehuurder
nog gedurende zes maanden aangesproken worden voor
achterstallige huurgelden die nadien ontstaan.
De partner wordt van rechtswege medehuurder ingeval
van huwelijk of wettelijk samenwonen. Als de partners uit
elkaar gaan, bepalen ze zelf in onderling overleg wie de
huurovereenkomst zal verderzetten. Hier is de goedkeuring van
de verhuurder niet vereist. Indien de vertrekkende huurder bij
aanvang van de huur al medehuurder was, kan hij nog gedurende
maximum zes maanden aangesproken worden tot betaling van
de huurprijs.

OVERLIJDEN VAN DE HUURDER
Er wordt een concrete regeling voorzien ingeval van overlijden
van de huurder. Dit was nodig omdat de procedure tot
ontbinding bij een onbeheerde nalatenschap lang kan aanslepen
en een groot inkomensverlies met zich kan meebrengen voor de
verhuurder. De erfgenamen moeten binnen de twee maanden na
het overlijden te kennen geven of ze de huurovereenkomst al dan
niet wensen verder te zetten. Zo niet zal de huurovereenkomst
ontbonden worden op het einde van de tweede maand na het
overlijden, mits het betalen van twee maanden huur en een
opzegvergoeding van één maand huur.

VERZEKERINGEN

Bedankt voor het vertrouwen
De Franstalige DVV-agenten
hebben hun collectief
lidmaatschap bij BZB-Fedafin
in september vernieuwd.
Bedankt voor het vertrouwen!

Van links naar rechts: Albert Verlinden
(voorzitter BZB-Fedafin), Alain Dufays,
Stéphane Henrotte, Jean-Pol Guisset
(ondervoorzitter BZB-Fedafin)

Up-to-date blijven
in de financiële sector?
Kies de opleiding die het best bij u
past: e-learning, klassikaal, of op maat.
Ons aanbod speelt precies in op wat u
vandaag nodig heeft.
Uw kennis, onze prioriteit.

Febelfin Academy

Uw partner voor certificaties,
examens & bijscholingen

Learning, key for evolution

Ontdek ons aanbod op

FEBELFIN ACADEMY VZW
Aarlenstraat 80, 1040 Brussel
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IDD goedgekeurd

in parlement

Het wetsontwerp die de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) in Belgisch recht omzet,
werd op 14 november goedgekeurd door het parlement. De wet treedt tien dagen na publicatie
in het Belgisch Staatsblad in werking.
In het vorige nummer kon u al lezen welke wijzigingen er op
til waren. Daarin leggen Patricia Goddet en Caroline Veris van
Deloitte haarfijn uit wat de IDD betekent voor de verzekeringssector en voor u als tussenpersoon. BZB-Fedafin leden konden
zich ook inschrijven voor één van de twee opleidingen waar
Patricia Goddet en Caroline Veris inzicht verschaften in de
belangrijkste wijzigingen. In ieder geval werd het duidelijk dat
er voor de beroepsverenigingen werk aan de winkel is om de
nieuwe bepalingen praktisch te vertalen naar de leden.

MODELDOCUMENTEN
De juristen van BZB-Fedafin zijn bezig om de huidige
modeldocumenten waar nodig aan te passen. Ook worden
bijkomende modellen uitgewerkt om de leden toe te laten de
bijkomende verplichtingen te implementeren. Sectoroverleg zal
hier ongetwijfeld ook noodzakelijk zijn.

de sectororganisaties een gedragscode moeten opstellen. De
gedragscode moet uit twee delen bestaan. Enerzijds moet de
sector een niet-exhaustieve lijst samenstellen van voordelen
of inducements die verboden zijn omdat zij afbreuk doen aan
de kwaliteit van de aan de klant verstrekte dienst. Anderzijds
moet de sector criteria vaststellen die het mogelijk maken te
bepalen wanneer provisies, commissies of tegemoetkomingen
in overeenstemming zijn met de fundamentele gedragsregel
nl op eerlijke, billijke en professionele wijze handelen in het
belang van de klant. De sectororganisaties krijgen daar zes
maanden de tijd voor. Slagen ze er niet in om een aanvaardbare
gedragscode op te stellen, dan zal de Koning (lees de FSMA) dit
zelf kunnen bepalen.

GEDRAGSCODE

BZB-Fedafin en de andere representatieve beroepsverenigingen in de sector hebben de publicatie van de nieuwe wet
niet afgewacht en zijn de onderhandelingen al gestart om een
gedragscode op te stellen.

De transparantieplicht inzake commissielonen werd opgeheven.
De verzekeringstussenpersoon moet wel aan de klant de aard
van de vergoeding die hij ontvangt meedelen.
Wat de inducements betreft, werd in de wet opgenomen dat

De gedragscode zal zowel van toepassing zijn op de
verzekeringen met een beleggingscomponent, als op de andere
verzekeringsproducten.

CLASS ACTION

BZB-Fedafin
kan

rechtsvordering tot

collectief herstel instellen

Sinds kort is het mogelijk voor zelfstandigen en kmo’s om een vordering tot collectief herstel in te stellen.
In dat kader stelden we Minister van Zelfstandigen en kmo’s Denis Ducarme een aantal vragen.

Waarom werd de rechtsvordering tot collectief herstel,
de class action, uitgebreid naar zelfstandigen en kmo’s?
De wet van 2014 betreffende de rechtsvordering tot collectief
herstel voor consumenten werd geëvalueerd. Hieruit
bleek dat een van de werkpunten de uitbreiding van het
toepassingsgebied naar kmo’s betrof. Een vraag die uitging van
hun vertegenwoordigers.
Deze hervorming kadert ook in de vordering van de federale
regering om het wetgevende kader dat van toepassing is op de
kmo’s te verbeteren.
Deze uitbreiding is een zeer grote verbetering, die kmo’s die
collectieve schade lijden in staat stelt de handen in elkaar te
slaan met behulp van een vertegenwoordiger die de procedure
zal afhandelen. Bij gunstige afloop kunnen ze worden vergoed,
zonder de zeer zware administratieve en financiële last van
een proces.
Ik wil hier nog aan toevoegen dat recente gebeurtenissen,
met name op het vlak van voedselveiligheid (met name de
fipronil-fraude in de zomer van 2017), het belang van een
dergelijke wetgeving hebben aangetoond voor kmo’s en
zelfstandigen die schade hebben geleden.

Voor welke soorten schade kunnen kmo’s en
zelfstandigen voortaan een rechtsvordering tot
collectief herstel instellen?
Een rechtsvordering tot collectief herstel is in tal van situaties
mogelijk. Een vordering kan bijvoorbeeld worden ingesteld
wanneer een onderneming schade veroorzaakt door een inbreuk
op haar contractuele verplichtingen.
Stel je voor dat er een product op de markt werd gebracht en
dat veel zelfstandigen of kmo’s dit product hebben gekocht. Het
product blijkt echter een gebrek te vertonen. Dan is er sprake van
niet-naleving van een overeenkomst: het geleverde product is
niet conform. Er kan een vordering tot schadevergoeding wegens
niet-naleving van de overeenkomst worden ingesteld d.m.v. een
class action. Ik wil hier één punt benadrukken. Een dergelijk
mechanisme kan zeer nuttig zijn als bijvoorbeeld het bedrag van

de schade laag is. Een kmo zal wellicht de neiging hebben niet
naar de rechter te stappen. Maar als een vertegenwoordiger de
zaak afhandelt en als de kmo zich alleen moet melden om een
vergoeding te krijgen, dan ziet het er natuurlijk heel anders uit.
Daarnaast kan er ook een class action worden ingesteld in
geval van schending van een van de in de wet opgesomde
wetten. De lijst zou te lang zijn om hier integraal op te nemen.
Een schending van het mededingingsrecht (misbruik van
machtspositie of ongeoorloofde kartelvorming) of oneerlijke
handelspraktijken die schade veroorzaken, kunnen bijvoorbeeld
het recht geven om collectief op te treden.

Kan een rechtsvordering tot collectief herstel worden
ingesteld door om het even welke vereniging van
zelfstandigen en kmo’s?
Deze rechtsvordering kan worden ingesteld door een erkende
brancheorganisatie.
Ook andere verenigingen kunnen hiertoe worden gemachtigd.
De nieuwe wet voorziet, naar analogie met wat voor de
consumenten is voorzien, bepaalde criteria om als groepsvertegenwoordiger te kunnen optreden. De groepsvertegenwoordiger
moet voldoen aan de volgende voorwaarden: geen winstoogmerk
hebben, aantonen dat er een rechtstreeks verband bestaat
tussen zijn ‘maatschappelijke doel’ en de door de groep geleden
collectieve schade, over juridische expertise en voldoende
financiële en menselijke middelen beschikken, aangesteld of
erkend worden door de overheid en/of de staat.
Ik herinner eraan dat het hier gaat om filters die door de
Europese Unie worden aanbevolen om te vermijden dat de class
action ‘naar Amerikaans model’ afdrijft.
Ook verenigingen die gemachtigd zijn om in de andere lidstaten
van de Unie groepsvorderingen in te stellen ten gunste van
kmo’s kunnen dit in dit kader doen.
Kan de nieuwe regeling al worden toegepast of moeten we een
koninklijk besluit afwachten?
Er is geen koninklijk besluit nodig. De regeling kan dus meteen
in voege treden, aangezien ze gepubliceerd is in het Belgisch
Staatsblad.

CLASS ACTION
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Kunnen beroepsverenigingen zoals BZB-Fedafin een
vordering instellen in naam van hun leden?
Dat kan ja, als ze zich laten erkennen. BZB-Fedafin is echt het
goede voorbeeld, want deze vereniging is goedgekeurd, wat ik
uiteraard toejuich.

Als een dergelijke vordering wordt ingesteld, geldt dit
dan voor alle leden van deze vereniging? Of moeten
degenen die een herstelling wensen eerst iets doen?
Ik zal even toelichten hoe het in zijn werk gaat. Er zijn twee
mogelijke groepssamenstellingen, met name het optiesysteem
met inclusie (opt-in) of het optiesysteem met exclusie (opt-out).
Het is de rechter die het meest geschikte systeem kiest
afhankelijk van het concrete geval.
In geval van een opt-out zullen alle kmo’s die beantwoorden
aan de definitie van groepslid als lid worden beschouwd,
behalve indien zij hun recht van het optiesysteem met exclusie
uitoefenen binnen de termijn die door de rechter wordt bepaald
in zijn ontvankelijkheidsbeslissing.
De opt-in houdt in dat kmo’s die beantwoorden aan de definitie
van groepslid en wensen deel te nemen binnen de termijn die de
rechter in zijn ontvankelijkheidsbeslissing heeft bepaald de griffie
van het bevoegde rechtscollege hiervan in kennis stellen.
Vooral het opt-outsysteem (of ‘optie met exclusie’) is
aangewezen bij schade van een groot aantal kmo’s. Men
spreekt dan van ‘diffuse’ schade. De omvang van de schade
kan voor elke kmo apart klein zijn en geen individuele
rechtsvordering rechtvaardigen (dit is bijvoorbeeld het geval bij

een systematische facturatiefout ten aanzien van vele kmo’s).
Het kan evenwel duidelijk worden dat er een groot aantal
kmo’s betrokken is, waardoor de samengevoegde schade op
marktniveau bijzonder groot blijkt te zijn.
Het optiesysteem met inclusie is geschikter wanneer de
groepsleden snel, exact en nominatief moeten worden
geïdentificeerd.
Het is dus interessant om de beslissing over de samenstelling
van de groep over te laten aan de rechter. Hij zal zich baseren
op de criteria die de wetgever al heeft vastgelegd voor de
consumenten: belang van de mogelijk benadeelde kmo’s, belang
van de markt en aard van de schade, alsook op de argumenten
en feiten aangereikt door de partijen die zeker zullen pleiten voor
een van beide regelingen.

BZB-FEDAFIN ERKEND ALS
GROEPSVERTEGENWOORDIGER
BZB-Fedafin lobbyde al geruime tijd voor een uitbreiding van
de rechtsvordering tot collectief herstel naar zelfstandigen en
kmo’s. We zijn dus niet alleen verheugd dat die uitbreiding
eerder dit jaar bij wet werd vastgelegd, maar ook dat we
een erkenning haalden als groepsvertegenwoordiger. Deze
erkenning geeft ons meer juridische slagkracht, waardoor
we bijvoorbeeld in het geval van een herstructurering indien
nodig een vordering tot collectief herstel kunnen instellen
namens de gedupeerde tussenpersonen.

Nieuwe Ombudsman

van de Verzekeringen
Op maandag 5 november 2018 startte
de nieuwe Ombudsman van de
Verzekeringen, de heer Laurent de
Barsy. Hij volgt Josette Van Elderen op
die vele jaren aan het roer stond van de
ombudsdienst van de verzekeringssector.
De Barsy is 42 jaar, afkomstig uit Brussel
en studeerde in 2000 af als licentiaat
in de rechten. Na een aantal jaren aan
de balie van Brussel ging hij aan de slag
in de verzekeringssector bij Winterthur
Verzekeringen in het beheer van

▶ MEER INFO www.ombudsman.as

complexe schadedossiers. Sinds 2007
was hij teamverantwoordelijke motor &
liability schade bij AON Belgium.
Hij zal zich focussen op het verderzetten
van de goede werking van de
Ombudsdienst met een bijzondere
aandacht voor de modernisering van
de informatica. Ook zal hij het accent
blijven leggen op de belangrijke neutrale
en onpartijdige rol die de Ombudsman
in de Belgische verzekeringssector
speelt.

B-HIVE

Elk talent benutten
is

sleutel voor de toekomst
B-Hive liet het voorbije jaar een studie uitvoeren naar
de toekomstige competentienoden voor het ecosysteem
van banken, verzekeraars en fintech. De studie belicht
onder meer hoe het contact met de klant in de toekomst
zal verlopen en welke nieuwe of andere kennis
en vaardigheden dat met zich meebrengt. Is de job
van de zelfstandige financiële tussenpersoon bedreigd?
En op welke nieuwe verwachtingen moet de sector zich
voorbereiden? Een dubbelinterview met Ellen Thijs,
executive business manager van B-Hive
en onderzoeker Johan Desseyn van Mpiris.

Beschrijven hoe de jobs er over
10 jaar gaan uitzien, is dat niet
Madame Soleil spelen?
Ellen: B-Hive is de clusterorganisatie ter
ondersteuning en ontwikkeling van het
Belgische en zelfs Europese ‘tech 4 fin’
ecosysteem. Innovatie zit in ons DNA.
Het screenen van trends in de sector
en vooruitkijken hoe we als cluster de
competitiviteit van de financiële diensten
kunnen vergroten is deel van onze
opdracht. Toen de mogelijkheid zich
voordeed om met steun van het Europees
Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid
een systematisch onderzoek te doen naar
de impact van allerlei trends op de jobs
en de competenties, lag het voor de hand
dat we daarop zouden inzetten.
Johan: Een competentieprognose moet
niet zozeer gezien worden als een
voorspelling. Het is vooral vooruitkijken
naar wat op ons afkomt en hoe we ons
daar best op kunnen voorbereiden. Dat
we niet met zekerheid kunnen stellen hoe
de toekomst er uiteindelijk zal uitzien,
mag geen excuus zijn om er niet zo goed
mogelijk op te proberen anticiperen.

“Dat we niet met zekerheid kunnen
stellen hoe de toekomst er uiteindelijk
zal uitzien, mag geen excuus zijn om
er niet zo goed mogelijk op te proberen
anticiperen.”

Hoe hebben jullie de studie
aangepakt?
Johan: We konden terugvallen op een
methode die al meermaals in verschillende sectoren is toegepast. Eenvoudig
gesteld, komt het erop neer dat we voor
verschillende business scenario’s, competentie per competentie, detailleren wat
de impact is. Soms gaat het over taken
die meer of minder tijd in beslag zullen
nemen, soms over andere kennis die
nodig zal zijn, soms over nieuwe vaardigheden die men onder de knie zal moeten
hebben, enz.
Ellen: Voor de studie konden we op de
medewerking rekenen van ongeveer
veertig bedrijven uit de sector. Bovendien
werd het studietraject begeleid door
een brede groep van stakeholders:

sociale partners, sectorfondsen, VDAB,
beleidsmakers. Ook BZB-Fedafin was
afgevaardigd in de stuurgroep. Dat al
deze partijen van in het begin mee
betrokken waren bij de studie zorgt voor
een draagvlak.

Welke knelpunten bracht de
studie aan het licht?
Johan: Wat in de analyse keer op keer
terugkomt zijn de hogere leerverwachting,
de nood om meer interdisciplinair en
intercultureel samen te werken, en de
vraag naar meer business acumen,
namelijk het bewustzijn dat men in een
economische context werkt en dat men
daar ook naar moet handelen. Ook in
staat zijn om het bredere proces te zien
waartoe men als medewerker bijdraagt
en het attent zijn voor cyberrisico’s
komen als toekomstige knelpunten naar
voren. Veel van die uitdagingen spelen
overigens niet alleen voor wie bij banken,
verzekeraars of fintechbedrijven werkt.
Mpiris voert gelijkaardig onderzoek in
andere sectoren en ook daar komen deze
tendensen naar voren. Het zijn zelfs niet
eens allemaal nieuwe verwachtingen,

B-HIVE
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“Binnen de sector en cross-sectoraal
links leggen en mobiliteit mogelijk
maken laat toe elk talent optimaal te
benutten.”

Ellen Thijs

Johan Desseyn

maar wel verwachtingen die zich in de
toekomst scherper stellen.

Deze zullen snel een voorstel op maat
genereren, dat nadien besproken wordt.
De marge voor een onderhandeling zal
slinken of zelfs verdwijnen.

Ellen: De meeste resultaten bevestigen
inderdaad evoluties die ook in ander,
internationaal, onderzoek naar boven
komen. Het mooie is dat dit nu ook
door onafhankelijk, lokaal onderzoek is
bevestigd. Dit geeft ons en de partners
een duidelijker mandaat om de zaken die
op ons afkomen aan te pakken.

Zijn er ook veranderingen die
specifiek betrekking hebben
op één van de sleutelrollen die
onze zelfstandige financiële
tussenpersonen vervullen: de
contactfunctie met de klant?
Ellen: Jazeker. De digitalisering en automatisering van informatieflows en analyses, het inzetten op digitale en mobiele
communicatie met de klant, het verder
uitbouwen van een omnichannelstrategie zijn de business scenario’s die
in die context het meest aangehaald
werden. Het betekent dat er minder
eerstelijnsadvies zal verleend worden
en dat behoefteanalyse minder via een
face-to-face gesprek zal verlopen. Wat een
klant wil, zal daarentegen op basis van
de analyse van digitale data over de klant
aangeboden worden. Ook het voorbereiden van het aanbod voor de klant, zal
ondersteund worden door algoritmes.

De rol van de zelfstandige
financiële tussenpersoon staat
dus onder druk?
Ellen: Onderhandelingsvaardigheden en
het in een vraaggesprek goed kunnen
peilen naar behoeftes zullen minder
belangrijk worden. Maar de rol op zich zal
blijven bestaan. De accenten zullen wel
verschuiven: nog meer focussen op de
persoonlijke aanpak, verifiëren van
geautomatiseerde analyses, linken naar
andere diensten zoals de online waardebepaling van je onroerende goederen
en de bijhorende verzekeringen, de weg
wijzen naar realtime spaarprojecties
omtrent je pensioenopbouw …
Johan: De rol van de financiële tussenpersoon zal deels zeker een andere
invulling krijgen. De studie voorspelt
naast standaardisatie echter ook een
trend naar personalisering van diensten.
Dit zal skills vragen waarin de financiële
makelaar zich onderscheidt: het
kunnen opbouwen en beheren van een
klant-relatie op lange termijn, het leveren
van de extra mile in de dienstverlening…
Tegelijk zullen ook in dat scenario
extra verwachtingen gesteld worden.

Meer focus op complexere dossiers en
bijvoorbeeld ook de uitbreiding
van het product- en dienstenaanbod
naar niet-financiële producten zal het
analytisch en probleemoplossend denken
op de proef stellen. Het zal van de
financiële tussenpersonen ook vragen dat
ze zich nieuwe kennisdomeinen, buiten
het financiële, eigen maken.

Hoe kunnen we ons wapenen
tegen deze evoluties?
Johan: We moeten werken op
verschillende lijnen. Enerzijds moeten
we talenten herkennen en competenties
blijven ontwikkelen, maar anderzijds
moeten we ook attent zijn voor hoe we
competenties inzetten en hoe we onze
bedrijfsprocessen vormgeven.
Ellen: B-Hive zal op elk van deze pistes
inzetten. We blijven in eerste instantie
onze rol van bruggenbouwer spelen.
Door netwerken over klassieke sectoren
heen te faciliteren willen we interdisciplinaire communicatie ondersteunen en
mensen helpen ‘the bigger picture’ te
zien. Binnen de sector en cross-sectoraal
links leggen en mobiliteit mogelijk maken
laat bovendien toe elk talent optimaal te
benutten. B-Hive maakt ook een punt van
de uitbouw van een positief leerklimaat
in de sector. Falen mag niet gelijk gesteld
worden met mislukken. Het moet gezien
worden als een stap in het leerproces.
Het creëren van leermogelijkheden,
het versterken van eerstelijnsleidinggevenden als coach en trainer en het
zichtbaar maken van leerresultaten zijn
concrete doelstellingen. B-Hive prijst zich
gelukkig dat ze ook op de steun van de
stakeholders, waaronder BZB-Fedafin
kan rekenen. Het voorbereiden van de
toekomst doen we immers samen, met
vereende kracht.

EERSTE HULP

Overdracht, fusie,
nieuwe vennoot?
GEZOCHT  OVERNEMER VOOR:
•
•
•
•
•
•

bank- en verzekeringskantoor in regio Dendermonde
bank- en verzekeringsagentschap in regio Groot-Gent
bank- en verzekeringsagentschap in regio Ieper - Poperinge
bank- en verzekeringsagentschap in regio Gentbrugge
bankportefeuille in regio Leuven | Brussel | Waver
bank- en verzekeringsagentschap in regio Geel | Mol |
Meerhout

• verzekeringsagentschap in regio Oudenaarde | Groot-Gent
• (ex)-bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Ieper | Veurne
| Diksmuide | Poperinge
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Deurne
• bank- en verzekeringsagentschap in Wijnegem
• bank- en verze++keringsagentschap in regio Deinze |
Waregem | Tielt

GEZOCHT  VENNOOT VOOR:
•
•
•
•
•

verzekeringsagentschap in regio Dendermonde | Wetteren
bank- en verzekeringsagentschap in regio Kortrijk
bank- en verzekeringsagentschap in regio Meetjesland
bank- en verzekeringsagentschap in regio Groot-Dilbeek
bankagentschap in regio Gent

GEZOCHT  SAMENWERKING MET:
• bank- en verzekeringsagentschap in regio
Dendermonde
• verzekeringsagentschap in regio Dendermonde |
Wetteren
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Ieper
- Poperinge
• verzekerings- en kredietagentschap in regio Vlaamse
Ardennen
• verzekeringsagentschap in regio Oudenaarde |
Groot-Gent
• (ex)-bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Ieper
| Veurne | Diksmuide | Poperinge
• Verzekeringsagentschap in regio Gent | Oudenaarde
| Zwalm
• Verzekeringsagentschap in regio Deinze | Waregem
• verzekerings- en/of bankagentschap in regio
Groot-Beveren | Sint-Niklaas | Sint-Gillis-Waas |
Stekene
• bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Zelzate |
Wachtebeke | Stekene | Eksaarde | Moerbeke-Waas
• bank- en/of verzekeringsagentschap in
Oost-Vlaanderen
• verzekeringsagentschap in Vlaams-Brabant
• bankagentschap in regio Dendermonde | Buggenhout

• bank- en verzekeringsagentschap in Gentbrugge
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Halle | Beersel |
Dilbeek | Zaventem
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Brugge

EERSTE HULP

GEZOCHT  EEN PORTEFEUILLE/KANTOOR OM OVER TE NEMEN:
WEST-VLAANDEREN
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Roeselare | Ardooie
| Izegem
• verzekeringsagentschap in regio Deinze | Waregem
• verzekeringsportefeuille in regio Brugge | Gistel
• bankagentschap en/of verzekeringsportefeuille in midden- &
zuid-West-Vlaanderen
• verzekeringsportefeuille in regio Kortrijk | Menen
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Zonnebeke |
Ieper | Roeselare
• verzekeringsportefeuille in regio Maldegem | Eeklo | Brugge
tot aan Nederlandse Grens
• verzekeringsportefeuille in regio Oostkamp | De Haan |
Zeebrugge
• verzekeringsportefeuille in regio Kruishoutem | Wortegem |
Zulte | Deinze | Waregem | Zingem

ANTWERPEN
• verzekeringsportefeuille in regio Zuiderkempen | Hageland
• verzekeringsportefeuille in regio Mechelen |
Sint-Katelijne-Waver | Bonheiden | Duffel
• verzekeringsportefeuille in regio Klein-Brabant
• verzekeringsportefeuille in regio Noord Antwerpen |
Voorkempen
• verzekeringsportefeuille in regio Antwerpen
• verzekeringsportefeuille in regio Deurne | Borsbeek |
Wommelgem | Ranst
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
Waasland
• verzekeringsportefeuille in regio Turnhout
• verzekeringsportefeuille in regio Lier | Kontich | Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Mol | Lommel | Balen |
Dessel | Geel
• verzekeringsportefeuille in regio Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Waasland

OOST-VLAANDEREN
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

LIMBURG
VLAAMS-BRABANT
• verzekeringsportefeuille in regio Oost-Vlaams-Brabant
• bankportefeuille in regio Brussel, Vlaams-Brabant,
Waals-Brabant & Noord-Henegouwen
• verzekeringsportefeuille in regio Evere | Vilvoorde | Zaventem
| Machelen| Diegem
• verzekeringsportefeuille Aalst | Asse | Ternat | Ninove |
Affligem | Roosdaal
• bank- of verzekeringsagentschap in regio Boortmeerbeek |
Haacht | Kampenhout
• verzekeringsportefeuille in Vlaams-Brabant

• verzekeringsportefeuille in Diest | Hasselt
• verzekeringsportefeuille in Limburg

 U bent lid van BZB-Fedafin en hebt zelf een verzoek? Stuur een e-mail naar annelien@bzb-fedafin.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.

DE KRACHT VAN DE TUSSENPERSOON









EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

UW LIDMAATSCHAP
SNEL TERUGVERDIEND

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

Naam en voornaam:
Naam kantoor:
Kantooradres:
Tel:

gsm:

E-mail:
Ondernemingsnummer:
Het basislidgeld bedraagt € 300 per kalenderjaar. Dit is voor één zaakvoerder. Werkt u als natuurlijk persoon, dan is uw meewerkende echtgeno(o)t(e)
ook inbegrepen. Voor elk bijkomende persoon actief in de zaak voegt u € 30 toe.
Gelieve dit formulier te sturen naar info@bzb-fedafin.be. Nadien ontvangt u een link naar het volledige lidmaatschapsformulier en een uitnodiging
tot betaling.
Tarieven
Basislidgeld
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

Handtekening
€ 300,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 390,00

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

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

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

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

Datum

De gegevens die BZB-Fedafin over u verkrijgt in het kader van een lidmaatschap, kunnen worden doorgegeven op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen aan
commerciële partners voor het bekomen van ledenvoordelen, het verbeteren van onze dienstverlening of aan Edfin vzw (het opleidingscentrum verbonden aan BZB-Fedafin) met
het oog op het aanbieden van opleidingen aan leden. ▫ Kruis aan indien u dit niet wenst. U kan zich op eenvoudig verzoek verzetten tegen een dergelijke doorgifte door dit te
laten weten via gdpr@bzb-fedafin.be.

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

