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"Artificiële intelligentie
kan financiële tussenpersoon nooit vervangen"

AFGIFTEKANTOOR GENT X
P2A8099

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.
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Verantwoordelijke uitgever
Albert Verlinden
Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
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De redactie van Momentum en de
verantwoordelijke uitgever streven naar de
grootst mogelijke betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie,
waarvoor zij echter niet aansprakelijk
kunnen gesteld worden.

Na een zenuwslopende periode van anderhalf jaar werd het contract van zo’n 450 Record
Bank-agenten beëindigd. Zij werden in oktober 2016 geconfronteerd met één van de
meest drastische herstructureringen van de afgelopen jaren.
BZB-Fedafin heeft gedurende deze periode een continu overleg gehad met de directie
van zowel Record Bank als ING België en politiek druk gezet om de belangen van de
bankagenten te verdedigen en ervoor te zorgen dat de wettelijke voorwaarden en de
gedragscode tussen bankagenten en kredietinstellingen minimaal werd gerespecteerd.
Zo werd er een richtlijnenkader opgesteld en hebben we de bank op tal van vlakken laten
bewegen in de correcte richting. BZB-Fedafin heeft ook tal van agenten bijgestaan met
individueel advies. Ik wil alle Record Bank-agenten in naam van BZB-Fedafin bedanken
voor hun vertrouwen in onze beroepsvereniging.
Politiek is er ook een en ander bewogen in die periode. De gedragscode tussen de
banken en de bankagenten werd vorig jaar ondertekend. Recent werd de wet omtrent
de collectieve rechtsvordering, de class action, uitgebreid naar zelfstandigen en kmo’s.
Samen met Feprabel werd hierop aangestuurd, om zo de positie van de zelfstandige
tussenpersonen te versterken ten aanzien van de principaal of partnermaatschappij. De
wetswijziging werd op 22 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
We zaten midden juni hierover onder andere samen met het kabinet van Minister van
Zelfstandigen Denis Ducarme.
Ook op het vlak van de verzekeringen is het een drukke periode. Op basis van de
laatste versie van een voorontwerp van wet tot tot omzetting van de IDD (de Europese
verzekeringsdistributierichtlijn) stellen we vast dat een aantal zaken zijn gemilderd op
basis van onze opmerkingen, maar zien we dat de bestaande AssurMiFID-verplichtingen
niet werden teruggeschroefd. Ook een wijziging van het statuut van de verzekeringsagent
blijft op de agenda staan. BZB-Fedafin zat daar de afgelopen maand nog over samen met
Minister van Economie Kris Peeters en ijvert in dit kader als enige beroepsvereniging voor
de belangen van de zelfstandige verzekeringsagent.
Tot slot is er nog de GDPR, waar u intussen wellicht horendol van wordt. Maar we geven
toch graag nog het volgende mee. BZB-Fedafin heeft een handleiding en modellen voor
haar leden uitgewerkt. Met tal van beroepsverenigingen uit diverse sectoren hebben we
ons aangesloten bij de werkzaamheden van UNIZO hieromtrent om meer zekerheid te
kunnen bieden aan de leden. Meer informatie over de workshops en opleiding vindt u
verder in deze Momentum.
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“AI kan tussenpersoon
De laatste jaren is kunstmatige intelligentie in opmars, ook in
de financiële sector. Volgens sommigen vormt de razendsnelle
ontwikkeling van artificial intelligence (AI) een bedreiging voor onze
jobs en zelfs voor de menselijke beschaving. Moeten tussenpersonen
vrezen dat zij binnen afzienbare tijd hun plaats moeten afstaan aan
een machine? Luc Steels, AI-pionier in België, is overtuigd van niet.
Niet vandaag en ook niet morgen. Wij stelden hem enkele vragen.
Er is heel wat paniekzaaierij rond artificiële intelligentie, gaande van
jobverlies tot het einde van de wereld. Is die vrees gegrond?
Ik denk het niet. Die golf van paniek vloeit voort uit een soort van overschatting van AI,
terwijl we vroeger eerder een onderschatting hadden. De overschatting is dat AI vandaag
al zo ver gevorderd is dat die de menselijke intelligentie evenaart of zelfs overstijgt. Dat
is dus helemaal niet zo. AI staat vandaag nog mijlenver van de menselijke intelligentie.
Mensen die beweren dat dit niet zo is, onderschatten ofwel de menselijke intelligentie
volledig, ofwel weten ze niet goed waar de huidige technologie precies toe in staat is.
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Ja, absoluut. Het overschatten van de mogelijkheden van AI kan op termijn zelfs
desastreuze gevolgen hebben. Zo is er bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij in
Japan die recent een systeem in gebruik nam dat leert vanuit gedrag dat menselijke
tussenpersonen in het verleden hebben gesteld. Maar daar eindigt het verhaal niet. Een
dergelijk systeem kan de mens niet zomaar vervangen, want kennis evolueert non-stop.
Je hebt mensen nodig die verder ook het vak beoefenen en die kunnen inspringen op
veranderingen in de wetgeving of in de noden van de maatschappij. Het is mijns inziens
dan ook heel dom om de mens te vervangen door machines, zogezegd om kosten te
besparen op korte termijn. Op de lange termijn leidt dat tot een verlies van kennis en een
gebrek aan aanpassingsvermogen.

LUC STEELS
Luc Steels (65) studeerde taalkunde aan de
Universiteit Antwerpen en computerwetenschappen aan het Massachusetts Institute
of Technology (MIT). In 1983 richtte hij het
lab voor artificiële intelligentie van de Vrije
Universiteit Brussel op, het eerste van zijn
soort op het Europese vasteland.
Vandaag werkt Steels vanuit de Universiteit
van Venetië en is hij research fellow
aan het Institute of Advanced Studies
van Catalonië. Hij wordt internationaal
geroemd voor zijn baanbrekende werk
rond taal en artificiële intelligentie,
en adviseert de Europese Unie bij het
uitdenken van een strategisch AI-plan.

INTERVIEW
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nooit vervangen”
Langs de andere kant mogen we AI ook niet onderschatten.
Vroeger was er altijd heel veel kritiek op kunstmatige intelligentie
gaande van “dit gaat nooit werken” tot “dit kan niet”. Daardoor is
er in Europa veel te weinig geïnvesteerd in artificiële intelligentie.
AI biedt nochtans veel mogelijkheden. We mogen het niet
overschatten, maar ook niet onderschatten.

Maar dan moeten we het ook doen. Andere economieën rond
ons zijn daar vandaag allemaal mee bezig. Als wij in België die
stappen niet snel zetten, dan raken we hopeloos achter.

Zal de tussenpersoon zich enigszins moeten toeleggen
op andere capaciteiten nu AI in opmars is?

Ja, in die zin dat tussenpersonen zullen moeten leren hoe ze
met die technologie moeten omgaan. Het is dus belangrijk dat
ze toegang krijgen tot de data en kennis die via AI verworven
is. Dit kan via de bank of de verzekeraar zijn; ik denk trouwens
Nee. De menselijke intuïtie is van wezenlijk belang om
dat de meeste financiële instellingen al bezig zijn met AI. Maar
beslissingen te nemen. Om een goed advies te kunnen geven, is
daarnaast denk ik dat er ook tussenbedrijven nodig zijn, lokale
het ook belangrijk om rekening te houden met de context en dat
bedrijven die zich uitsluitend toeleggen op AI. Deze bedrijven
is iets dat machines helemaal niet kunnen. Doe je dat niet, dan
zouden dan informatie kunnen screenen die verspreid zit in de
kan dat tot heel domme beslissingen leiden. Vandaar mijn advies
wereld of in een land en in verschillende
aan de financiële instellingen: “Let goed op
instellingen, en daar min of meer uittrekken
want als je technologie gaat overschatten,
wat relevant is voor de tussenpersonen.
ga je bepaalde acties ondernemen die
“Het overschatten van de
Het
is een beetje zoals met informatica
ertoe kunnen leiden dat je hele bedrijf in
mogelijkheden van AI kan
vroeger:
in het begin zijn het de banken
moeilijkheden komt.”
op termijn desastreuze
zelf
die
de
knowhow in house ontwikkelen,
gevolgen hebben.”
maar
op
een
gegeven moment wordt dat
Waarin schuilt de meerwaarde van
toch
uitbesteed
en krijg je specialisaties
de tussenpersoon?
van
die
functies
in afzonderlijke bedrijven.
Een AI-systeem heeft toegang tot heel veel
informatie, onder meer via het internet,
waaronder ook financiële data. De machine kan heel veel
Zou u uw vermogen vandaag of morgen in handen
patronen ontdekken in die data en is dus goed in het doorlopen
van een robotadviseur toevertrouwen?
van veel data, het verzamelen van informatie, en zelfs eventueel
Waarom niet, uiteindelijk beslis je nog altijd zelf wat je doet.
het presenteren en visualiseren van die informatie. Maar het
Maar persoonlijk geloof ik echt in de fundamentele kracht
gaat om beslissingen nemen. Om een goede beslissing te
van de mens en dus ook van de tussenpersoon. Het is nu al
kunnen nemen, heb je natuurlijk goede informatie nodig maar
zo dat banken alles zodanig automatiseren dat de mensen
zeker ook factoren die niet in die data zitten en die een goede
het contact met hun bank verliezen. In België, maar ook in
tussenpersoon wel kent. Dat gaat heel breed en heeft te maken
Frankrijk bijvoorbeeld, wordt er enorm veel moeite gedaan
met kennis van de wereld, kennis van mensen en van hoe
om ervoor te zorgen dat mensen niet meer naar de kantoren
mensen gaan reageren, empathie, etc. Kortom, alle dingen die
komen. Zo verliezen ze natuurlijk het contact met hun
niet toegankelijk zijn als je puur data hebt.
klanten en de klant beweegt van de ene bank naar de andere.
Het persoonlijke contact maakt het verschil en geeft een
Neemt niet weg dat die technologie enorm nuttig kan zijn. Ik
competitief voordeel. Ook het vertrouwen is belangrijk. De klant
denk dat een combinatie nodig is. Neem nu bijvoorbeeld een
vertrouwt de tussenpersoon omdat die een zekere kennis heeft,
advocatenkantoor dat iemand moet verdedigen in een zaak.
aanspreekbaar is en omdat er bepaalde zaken bediscussieerd
Door gebruik te maken van AI, kan je in korte tijd heel wat
kunnen worden. Dat lijkt mij totaal onvervangbaar door
wetteksten doorzoeken en heel veel informatie opdoen, maar
AI-systemen. Niet alleen op korte termijn, maar ook op lange
uiteindelijk is het aan de jurist om te beslissen in welke richting
termijn. Het idee dat alles zomaar geautomatiseerd kan worden,
de verdediging moet gaan. Hetzelfde geldt voor tussenpersonen.
is volledig verkeerd.
Een bankrekening zegt bijvoorbeeld heel weinig over iemand
en over hoe die beslissingen gaat nemen in de toekomst. Je
Het vertrouwen in de financiële sector heeft een
hebt ook een mens van vlees en bloed nodig om de klant goed
serieuze deuk gekregen sinds de crisis. Hoe zit het
te adviseren.
met het vertrouwen in AI?
Ik denk dat dit vandaag nog niet aan de orde is. Het is immers
Elk heeft zijn rol. Bij AI gaat het niet over het vervangen van de
belangrijk om te weten dat er heel sterke limieten zijn aan de
mens door technologie, maar over het ondersteunen van de mens
AI-algoritmen die vandaag gebruikt worden. De algoritmen die
in wat die doet. Als we het zo bekijken, zijn er heel veel voordelen.
nu vooral naar voren geschoven worden, zoals deep learning

Gelooft u dat AI ooit in staat zal zijn om beter
financieel advies te geven dan een mens?

INTERVIEW

bijvoorbeeld, hebben heel veel data nodig en doen een statisWelke boodschap geeft u onze leden nog graag mee?
tische analyse. Op basis van die analyse kunnen ze voorspellen
Mijn boodschap is vooral dat ze niet bang hoeven te zijn.
met een bepaalde waarschijnlijkheid of een bepaald fenomeen
Artificiële intelligentie komt eraan, maar het is heel vergelijkbaar
gaat voorkomen of welke beslissing er typisch is genomen onder
met de computer dertig à veertig jaar geleden. Tegenwoordig
gelijkaardige omstandigheden in het verleden. Dat is goed, dat
gebruikt iedereen in de financiële sector computers. Het is
zegt ons iets, maar statistiek kan er ook helemaal naast zitten
ondenkbaar dat dat niet meer zo zou zijn. Nu is er gewoon
omdat er gevallen kunnen zijn, “outliners”
een volgende stap in die informatica:
computers die een klein beetje intelligenter
zoals men dat in het Engels zegt, die ofwel
zijn. Het is aan de tussenpersoon om
niet voorkwamen in de data, ofwel niet
“Bij AI gaat het niet over
die intelligentie goed te benutten. Ik zou
genoeg voorkwamen. Het kan zijn dat iets
het vervangen van de mens
zeggen:
“Omarm AI en integreer het in
in 99 % van de gevallen zo is, maar dat
door technologie, maar het
je
werking
op de goede moment, in het
betekent ook dat er gevallen zijn waarin dat
ondersteunen van de mens
voordeel
van
je bedrijf én van je klant.”
niet zo is.
in wat die doet.”

▶ MEER WETEN?
Kom naar ons congres op 25 oktober in Brussel en ontdek meer over dit actuele thema. Meer info binnenkort op www.bzb-fedafin.be.

SAVE THE DATE

CONGRES
DE KRACHT VAN DE TUSSENPERSOON

25.10.2018

BRUSSELS EXPO

CLASS ACTION
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Rechtsvordering
tot collectief

herstel uitgebreid naar

zelfstandigen en kmo’s

De vordering tot collectief herstel, ook wel class action genoemd, die in eerste instantie tot het
consumentenrecht beperkt bleef, werd uitgebreid naar zelfstandigen en kmo’s. De wet daartoe werd op
22 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moet ervoor zorgen dat kmo’s groepsvorderingen
kunnen instellen. De wet kwam er voornamelijk op aansturen van minister Willy Borsus opgevolgd door
minister Denis Ducarme naar aanleiding van de herstructurering van Record Bank en ING.

WAT IS ER VERANDERD?
Tot voor kort was het enkel mogelijk voor consumenten om zich
in groep tot de rechter te wenden om herstel van de door hen
geleden schade te bekomen als gevolg van hetzelfde schadegeval. Een mogelijkheid voor zelfstandigen of bedrijven om een
rechtsvordering tot collectief herstel in te stellen, was er niet en
dat terwijl een rechtsvordering toch een aanzienlijke kost vertegenwoordigt voor benadeelde kleine en middelgrote ondernemingen.
De uitbreiding kwam er na een evaluatie van de tot dan toe
geldende regels inzake de rechtsvordering tot collectief herstel.
Na twee jaar was er in het regeerakkoord een evaluatie van de
wet voorzien met als bijzonder doel vast te stellen of het zinvol
was om het voordeel ervan uit te breiden tot andere categorieën
van rechtsonderhorigen. Deze evaluatie resulteerde in de
conclusie dat de uitbreiding ervan tot kmo’s gewenst was.

Kris Peeters zette zijn schouders onder de uitbreiding van
de groepsvordering.

WIE KAN OPTREDEN?
Concreet zal de rechtsvordering tot collectief herstel ingesteld
moeten worden door de kmo’s via een vertegenwoordiger van een
erkende groepering. Deze moet voldoen aan volgende voorwaarden:
• een non-profit-karakter hebben;
• ofwel een maatschappelijk doel hebben dat direct betrekking
heeft op de collectieve schade van de groep, ofwel een interprofessionele beroepsorganisatie zijn die zetelt in de Hoge Raad
voor de Zelfstandigen en de KMO, ofwel een instantie zijn die
erkend is in een andere lidstaat (mits bepaalde voorwaarden);
• en over voldoende financiële en personele middelen
beschikken.

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING
Het dossier kwam in een stroomversnelling terecht naar
aanleiding van de integratie van Record Bank bij ING en de
vele problemen die zich daarbij stelden. Toenmalig minister
van Zelfstandigen Willy Borsus stelde vast dat de zelfstandige
bankagenten niet over de nodige middelen beschikten voor een
langdurende juridische procedure. Ook minister van Economie

De wet voorziet ook dat de partijen moeten proberen om tot
een akkoord te komen. Het grootste deel van de vorderingen tot
collectief herstel die tot nu toe werden ingesteld voor de
consumenten zijn in onderling akkoord geregeld.

TERUGWERKENDE KRACHT
De vordering tot collectief herstel kan worden ingesteld in
gevallen waarbij de gemeenschappelijke oorzaak van de
collectieve schade zich na 1 september 2014 heeft voorgedaan.

WAT DOET BZB-FEDAFIN?
BZB-Fedafin lobbyt al geruime tijd voor een uitbreiding van de
rechtsvordering tot collectief herstel naar zelfstandigen en kmo’s
en is verheugd dat die uitbreiding nu ook bij wet is vastgelegd.
Midden juni zaten we nog samen met de minister voor
Zelfstandigen Denis Ducarme, onder andere om na te gaan of
we erkend kunnen worden als groepsvertegenwoordiger om een
vordering namens onze leden in te stellen wanneer zij schade
oplopen naar aanleiding van eenzelfde schadegeval.

GDPR

GDPR:
paniekmodus

niet onmiddellijk nodig

De voorbije weken werd u overstelpt met e-mails van bedrijven die u willen helpen voldoen
aan de nieuwe GDPR-wetgeving die op 25 mei in werking getreden is. Als we hen mogen geloven,
riskeert u monsterboetes als u nog niet volledig in orde bent. Paniekzaaierij of niet?
Peter Van Dyck, Partner van Allen & Overy, licht toe in een interview.
Er is heel wat “paniekzaaierij”
rond de GDPR. Is die gegrond?
Er is inderdaad heel wat paniekzaaierij
rond de GDPR. Ik sta dagelijks cliënten bij
in GDPR-implementatieprojecten, en krijg
inderdaad heel wat vragen van cliënten
die vrezen dat ze dadelijk het doelwit
zullen worden van zware onderzoeken
en torenhoge boetes. In nagenoeg alle
gevallen is de paniek onterecht. Voor mij
is de GDPR een dubbel verhaal. Het kan
uiteraard niet ontkend worden dat de
GDPR grote veranderingen meebrengt.

Peter Van Dyck, Partner van Allen & Overy

Evenwel is de GDPR eerder een
evolutie dan een revolutie. De meeste
verplichtingen onder de GDPR bestonden
al onder de oude privacywetgeving.
Ondernemingen zouden dus in principe
vertrouwd moeten zijn met vele van de
verplichtingen onder de GDPR, tenminste
in die mate dat ze het spel voorheen
correct speelden. Wel zijn een aantal
van die (bestaande) verplichtingen
aangescherpt. Om een voorbeeld te
geven: het was in het verleden al nodig
om een privacyverklaring te hebben.
Onder de GDPR is het aantal elementen
dat verplicht in de privacyverklaring
moet worden opgenomen evenwel
bijna verdriedubbeld.
Ondernemingen die bezig zijn met de
implementatie van de GDPR, maar nog
niet volledig klaar zijn, moeten dan
ook niet onmiddellijk in paniekmodus
springen. Het is geen ramp indien de
GDPR nog niet 100 % geïmplementeerd
is, zolang er een goed plan in de plaats
is om spoedig de nodige stappen te
zetten. Daarentegen wordt het voor
ondernemingen die nog niet bezig zijn
met de implementatie van de GDPR
wel hoog tijd om in gang te springen en
hier grondig werk van te maken, des te
meer indien die ondernemingen in het
verleden ook niet volledig in lijn met de
privacywetgeving waren.

Klopt het dat er over heel wat zaken
nog geen duidelijkheid is in België?
Dat klopt inderdaad, zij het dat België
geen uitzondering is. De Belgische
Privacycommissie – die nu herdoopt is
in de Gegevensbeschermingsautoriteit
– heeft een heel aantal documenten
gepubliceerd die de bepalingen van de
GDPR uitleggen. Dat is ook het geval op
Europees niveau, waar de zogenaamde
Artikel 29 Werkgroep – die ook recent
herdoopt is in de European Data
Protection Board – een aantal belangrijke
richtlijnen heeft gepubliceerd.
“De meeste verplichtingen onder de
GDPR bestonden al onder de oude
privacywetgeving.”
Er zijn evenwel nog een heel aantal
bepalingen die onduidelijk zijn of waar
verdere duidelijkheid ondernemingen sterk
zou helpen. Zo worden ondernemingen
nu bijvoorbeeld gebombardeerd met
vragen van leveranciers om verwerkingsovereenkomsten af te sluiten. De GDPR
voorziet de mogelijkheid voor de Europese
wetgever om een model van een verwerkingsovereenkomst te publiceren. Zo een
model zou ondernemingen sterk kunnen
helpen en de tijd en kosten besparen om
de huidige veelheid aan diverse verwerkingsovereenkomsten te onderhandelen.

GDPR
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Hier zijn dan weer wel een aantal
uitzonderingen op, waar kmo’s deze
plicht wel hebben. Dat is bijvoorbeeld het
geval waar kmo’s op regelmatige wijze
persoonsgegevens verwerken, of waar
kmo’s gezondheidsgegevens behandelen.

Welke verplichtingen zijn prioritair
voor wie nog niet in orde is?
De GDPR maakt geen prioriteit tussen
belangrijke en minder belangrijke
verplichtingen. In principe moesten
ondernemingen alle bepalingen van de
GDPR vanaf de inwerkingtreding van de
GDPR op 25 mei naleven.

Specifiek voor België is het jammer dat
de Belgische privacywet, die een aantal
bepalingen van de GDPR moet uitvoeren,
op dit moment (nvdr: 5 juni 2018) nog
niet in werking is. Op basis van eerdere
ontwerpversies van die wet, verwacht
ik hier geen grote verrassingen in,
maar volledige duidelijkheid zal er voor
Belgische ondernemingen pas zijn nadat
ook die wet gepubliceerd is.

Hebben bank- en verzekeringstussenpersonen in de regel een
Data Protection Officer nodig?
Er is soms een misvatting dat alle
ondernemingen een data protection
officer nodig hebben. Dat is onterecht.
Een privé-onderneming heeft slechts een
wettelijke plicht onder de GDPR om een
data protection officer aan te stellen als
haar kernactiviteiten erin bestaan om op
grote schaal individuen te monitoren of
gezondheidsgegevens te verwerken.
Banken en verzekeraars zullen vaak
toegang hebben tot grote hoeveelheden
gegevens. Het zal evenwel niet steeds
nodig zijn een data protection officer
aan te stellen. Voor een bank is dit
bijvoorbeeld wel nodig als een bank
transactieverkeer bekijkt om individuen
te profileren. Voor een aanbieder van
een levensverzekering is dit bijvoorbeeld
nodig als die op grote schaal gezondheidsgegevens verwerkt om de verzekeringspremies te kunnen berekenen.

Het is evenwel niet omdat er geen wettelijke plicht is om een data protection
officer aan te stellen dat het niet aan te
raden is om dit te doen. Ik raad cliënten
meestal aan om een data protection
officer aan te stellen zodra een onderneming een grote hoeveelheid van persoonsgegevens behandelt. Het is bijzonder
nuttig voor een onderneming om een
centraal contactpunt te hebben dat
zowel interne vragen van werknemers
kan beantwoorden, als een eerste
aanspreekpunt is voor contacten van de
privacy autoriteiten.

Zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR dezelfde voor
grote bedrijven als voor kmo’s?
Over het algemeen zijn de verplichtingen
onder de GDPR inderdaad dezelfde voor
grote bedrijven als voor kmo’s. Hier zijn
evenwel een aantal uitzonderingen op,
waar de GDPR meer flexibel is voor kmo’s.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor de
verplichting om een gegevensregister bij
te houden dat een overzicht geeft van elke
verwerkingsactiviteit die een onderneming
onderneemt, en informatie opneemt over
die verwerkingsactiviteiten. Deze plicht
geldt enkel voor ondernemingen die meer
dan 250 werknemers in dienst hebben.
Kmo’s met minder dan 250 werknemers
ontkomen in principe aan de plicht om
zo een gegevensregister bij te houden.

Evenwel leert de realiteit dat teveel tegelijk
willen doen meestal het beste recept is
om een GDPR-project te doen mislukken.
Ik sta ondernemingen dan ook vaak bij in
het uitvoeren van een GDPR-gap-analyse,
waarin de voornaamste actiepunten
worden geïdentificeerd. Op basis van een
dergelijke gap analyse beslissen we dan
over een duidelijke prioriteit in het uitvoeren van de verschillende actiepunten.
Elke onderneming is uiteraard anders,
maar persoonlijk raad ik meestal aan om
in eerste instantie te redeneren vanuit
het individu: welke verplichtingen zijn
belangrijk voor het individu van wie de
onderneming de persoonsgegevens
verwerkt? Vanuit deze redenering geef
ik meestal prioriteit aan het opstellen
van een goede privacyverklaring
om transparant te zijn over hoe de
onderneming persoonsgegevens gebruikt.
Eenmaal dat de grootste verplichtingen
naar het individu vervuld zijn, kan
de onderneming dan focussen op
verplichtingen zoals het gegevensregister,
het uitvoeren van zogenaamde data
protection impact assessments en
dergelijke meer.

Wie niet GDPR-compliant is,
riskeert sinds 25 mei hoge boetes.
Verwacht u dat die snel zullen
opgelegd worden?
Het is eerst en vooral belangrijk om
die hoge boetes goed te kaderen. De
boetes kunnen maximum tot 20 miljoen
of 4 % van de wereldwijde omzet van
een onderneming gaan. Dat is uiteraard

GDPR

een gigantisch bedrag, en stemt veel
ondernemingen terecht tot nadenken.
Maar het is wel belangrijk voor ogen
te houden dat deze boetes geen vaste
bedragen maar slechts een maximum
zijn. Deze boetes worden dus allicht
voorbehouden voor de grootste en de
meest hardnekkige inbreuken op de
GDPR. Ik verwacht dat voor de meeste
inbreuken sterk lagere boetes zullen
worden opgelegd.
Daarnaast hanteert de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit over het algemeen
een eerder collaboratieve aanpak. Eerder
dan ondernemingen onmiddellijk met
boetes te belagen, was de aanpak van
de Privacycommissie in het verleden
meestal om eerst in dialoog te treden met
een overtreder, en pas verdere stappen
te zetten indien de overtreder manifest
weigert om haar praktijken aan te passen.
Ik vermoed dat de Gegevensbeschermingsautoriteit deze collaboratieve
aanpak gaat verder zetten. Wat dat
concreet betekent, is dat ik verwacht
dat de Gegevensbeschermingsautoriteit
de hoge boetes van de GDPR niet gaat
opleggen aan ondernemingen die te
goede trouw stappen zet om de GDPR na
te leven. Maar uiteraard blijft dit koffiedik
kijken. Het zal vanzelfsprekend pas bij
de eerste betwistingen en boetes zijn
dat we een echt inzicht zullen krijgen
in de tactiek en de prioriteiten van de
Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wat is het belangrijkste dat een
tussenpersoon nu moet ondernemen? Welke boodschap geeft u
de tussenpersoon nog graag mee?
Het belangrijkste om mee te nemen is
dat de GDPR nu in werking is en dat er
geen verdere overgangsperiode is. Als
ondernemingen nog niet bezig zijn met
de implementatie van de GDPR, is het
dan ook hoog tijd om hier spoedig werk
van te maken. Ondernemingen die dit
niet doen, riskeren het doelwit te worden
van onderzoeken en boetes van de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Verder raad ik ondernemingen aan om
alles goed te documenteren. Zoals eerder
gezegd, zijn veel ondernemingen nog niet

100% in orde met de GDPR. Op zich is
dat geen ramp, zolang je als onderneming
kan aantonen dat je volop bezig bent
met de GDPR-implementatie. Om dat
te kunnen doen is het belangrijk om een
duidelijk gedocumenteerd GDPR-actieplan
te hebben dat toont wat je al in orde
hebt gebracht, en wat er nog te doen is,
met een duidelijke tijdsplanning om de
uitstaande actiepunten in de komende
maanden in orde te brengen.
Indien u verdere vragen
hebt over de GDPR, kan u
Peter Van Dyck steeds bereiken via
peter.vandyck@allenovery.com
of +32 2 780 25 12.

WAT DOET BZB-FEDAFIN?
MODELDOCUMENTEN
BZB-Fedafin heeft voor haar leden een handleiding en diverse modeldocumenten
uitgewerkt op basis van modellen die UNIZO aan haar sectororganisaties
ter beschikking heeft gesteld. De richtlijnen en modeldocumenten helpen
de tussenpersoon om aan zijn GDPR-verplichtingen te voldoen. Leden van
BZB-Fedafin kunnen een model van register, disclaimer, privacybeleid, verwerkersovereenkomst, etc. downloaden op het ledengedeelte van onze website.

WORKSHOP KANTOORHOUDERS
BZB-Fedafin organiseert workshops op maat van de tussenpersoon met een
praktische toelichting van hoe u de modeldocumenten moet gebruiken (zie p. 11
voor meer info)

OPLEIDING MEDEWERKERS
Als verwerkingsverantwoordelijke bent u ook verantwoordelijk voor het opleiden
en sensibiliseren van uw personeelsleden inzake de GDPR. BZB-Fedafin
organiseert een opleiding voor u en uw medewerkers (zie p. 30 voor meer info).
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GDPR-expert

ter ondersteuning

van

sectororganisaties

BZB-Fedafin heeft voor haar leden een handleiding en diverse modeldocumenten uitgewerkt
op basis van modellen die UNIZO aan haar sectororganisaties ter beschikking heeft gesteld. Wij stelden
Frank Socquet, juridisch adviseur bij UNIZO, enkele vragen over de visie van UNIZO op de GDPR
en de manier waarop ze hun leden en aangesloten sectororganisaties bijstaan in deze materie.

Wat is de visie van UNIZO op de
GDPR?
UNIZO is uiteraard voorstander van
privacy en databescherming. We kunnen
er niet rond dat vertrouwen steeds
belangrijker is en wordt. Het dwingt
iedereen in ieder geval om stil te staan
bij de datastromen die er bestaan binnen
een onderneming.
We zijn daarentegen wel van mening dat
er toch wat meer rekening kon gehouden
zijn met de kmo’s bij de totstandkoming
van de GDPR, zowel in de tekst van de
Verordening als in de bijstand erna.
Ten eerste is er de enorme
administratieve last die de GDPR met zich
meebrengt. De regels zijn erg complex
en nieuw voor velen. Iedere ondernemer
kent wel wat van fiscaliteit of arbeidsrecht,
maar dat kan niet worden gezegd van
wetgeving rond databescherming. De
zelfstandige moet dit allemaal zelf
uitzoeken. Grote ondernemingen hebben
hele teams die hierop worden gezet.
Ook zijn alle uitzonderingen voor kmo’s
weggevallen bij het ontwerp van de
Verordening, behalve de opmaak van
een verwerkingsregister. En ook die
uitzondering is eigenlijk een lege doos
aangezien ook kmo’s op niet-occasionele
wijze gegevens verwerken, bijvoorbeeld
in het kader van klanten- en
personeelsbeheer. In Nederland werd hier
al enkele jaren geleden over een studie

uitgevoerd, waaruit een administratieve
last van ongeveer 1,5 miljard bleek.
UNIZO heeft geopperd voor een
gunstigere interpretatie van het artikel
in kwestie zodat de uitzondering ook
effectief zin zou hebben, maar hier werd
jammer genoeg geen gevolg aan gegeven.
In ieder geval is het duidelijk dat er nog
veel werk aan de winkel is. Het is dan
ook cruciaal dat er in het komende jaar
verder wordt ingezet op informering
en bijsturing waar nodig, ook vanuit de
Gegevensbeschermingsautoriteit, de
opvolger van de Privacycommissie. Deze
was tot nu toe overbevraagd. UNIZO
heeft hier ook gepleit voor de opname
van een artikel in de nationale kaderwet
dat stelt dat rekening moet worden
gehouden met de specifieke behoeftes
van kmo’s. Zo is er toch een extra
wettelijke basis en wordt er een belangrijk
- en hopelijk - geruststellend signaal naar
de kmo’s gestuurd.

Hoe ondersteunt UNIZO haar
leden?
UNIZO probeert haar leden zoveel
mogelijk te informeren en te helpen
om zich GDPR-compliant te maken via
een speciaal opgerichte GDPR-website.
Deze bestaat uit drie delen. Het eerste
luik is bedoeld om te informeren en
bevat algemene info en een overzicht
van de meest gestelde vragen over de

GDPR. Het tweede deel betreft een
zelfscan waar ondernemers via een
korte vragenlijst al een eerste idee kan
krijgen van hoever men staat. Tot slot
is er ook een gedeelte waar men zich
effectief compliant kan maken aan
de hand van een tienstappenplan en
verschillende templates waaronder
een privacyverklaring en een
verwerkersovereenkomst.

UNIZO werkte verschillende
tools uit voor een aantal
sectororganisaties, waaronder
BZB-Fedafin. Hoe zijn jullie hierbij
concreet te werk gegaan?
Naast de algemene tool is UNIZO met
een 30-tal geïnteresseerde aangesloten
sectoren inderdaad nog een stapje
verder gegaan. Daarvoor gingen we in
zee met een GDPR-expert en maakten
we een clustering van sectoren op basis
van gemeenschappelijke kenmerken,
bijvoorbeeld een cluster van sectoren actief
in de zorg. Vervolgens hebben we per
cluster richtlijnen opgemaakt op basis van
de vragen die voor hen relevant kunnen
zijn en die hen zouden moeten toelaten
om hun eigen leden verder bij te staan.

Zullen die modellen
goedgekeurd zijn door de
Gegevensbeschermingsautoriteit?
Deze richtlijnen zullen nog worden
voorgelegd aan de privacycommissie.
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QUALIFIED
TRUST SERVICE
PROVIDER
compliant with eIDAS
POWERED BY PORTIMA

Portima heeft met PortiSign on Mobile de eerste oplossing ontwikkeld voor
de elektronische handtekening van verzekeringscontracten op smartphone.
Conform de Europese eIDAS-regelgeving heeft de handtekening via PortiSign on Mobile
dezelfde waarde als de geschreven handtekening en kan dus niet worden betwist.
Stel PortiSign on Mobile vanaf vandaag voor aan uw klanten en win heel wat tijd en productiviteit!
Ontdek hoe u een makelaar 4.0 wordt op
www.brio4you.be/nl/portisign

EXCLUSIEF VOOR LEDEN
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Workshops
GDPR OP MAAT VAN
DE FINANCIELE TUSSENPERSOON
Op 25 mei zijn de nieuwe privacyregels in werking getreden.
Ook u als tussenpersoon moet ervoor zorgen dat u aan de regels
voldoet. Als lid kan u de handleiding en modeldocumenten
gebruiken die BZB-Fedafin u ter beschikking stelt. Hebt u vragen
of wilt u zeker zijn dat uw aanpak correct is? Schrijf dan in voor
onze workshops GDPR op maat van de tussenpersoon, waar aan
de hand van praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe u de
modeldocumenten moet gebruiken.

2 punten
BANK
2 punten
VERZEKERING

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

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

SPREKER
Sander Vanderheyde, advocaat bij Portelio Advocaten

DATA & LOCATIES
• 20.07.2018, 09u00 - 12u00
• 10.09.2018, 14u00 - 17u00
Congrescentrum Ter Elst, Edegem
• 18.07.2018, 14u00 - 17u00
• 12.09.2019, 09u00 - 12u00
De Vesten, Laakdal
• 26.09.2018, 19u00 - 21u30
Huis van de Bouw, Zwijnaarde

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

• 24.07.2018, 19u00 - 21u30
Holiday Inn Expo, Gent

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

• 26.07.2018, 09u00 - 12u00
Green Park Hotel, Brugge

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

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

GRATIS

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

HANDELSAGENTUUR
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Hof van Cassatie
over opzeg
wegens zware

fout

Een handelsagentuurovereenkomst kan op elk moment verbroken
worden wegens zware fout. Het is echter aan de individuele rechter
om te oordelen of er effectief sprake is van een zware fout. Recent
heeft het Hof van Cassatie in een princiepsarrest de criteria
omschreven voor een opzeg wegens ernstige tekortkoming.

Brecht Lambrecht, advocaat-vennoot
bij Storme, Leroy en Van Parys

Door dit arrest moet de rechter rekening houden met twee zaken
in zijn beoordeling of het om een zware fout gaat of niet: het
moet enerzijds gaan om een zware tekortkoming en anderzijds
moet de fout de samenwerking definitief en onmiddellijk
onmogelijk maken. Beide voorwaarden zijn volgens het Hof
van Cassatie noodzakelijk om een opzeg wegens ernstige
tekortkoming te rechtvaardigen.

CONCRETE GEVOLGEN
ERNSTIGE TEKORTKOMING
Het Wetboek Economisch recht omschrijft de vereisten waaraan
een opzeg wegens zware fout moet voldoen (uiteraard in
formeel juridische bewoordingen)1. Voor zo’n opzeg moet
de principaal wel ernstige tekortkomingen (of uitzonderlijke
omstandigheden) kunnen aanvoeren. Bovendien moeten ook
de juiste termijnen en de juiste manier van kennisgeving worden
gerespecteerd. We focussen ons hier op het voor de praktijk
uiterst belangrijke begrip van de “ernstige tekortkoming”.
In haar arrest van 23 april 2018 omschrijft het Hof van Cassatie
dat “elke grove fout die de professionele samenwerking tussen
agent en principaal onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt”
als een ernstige tekortkoming wordt aanzien. En dit is nieuw.

1

Dit princiepsarrest van het Hof van Cassatie zal ertoe leiden
dat de rechters hiermee moeten rekening houden bij hun
beoordeling van een opzeg wegens ernstige tekortkoming.
Dit neemt niet weg dat de rechter naast deze criteria ook wel
andere concrete elementen van een zaak in aanmerking mag
nemen om te beslissing of een tekortkoming al dan niet ernstig
is. Zo kan hij onder meer rekening houden met het gedrag dat
beide partijen gesteld hebben, de omstandigheden, de duur
van de samenwerking, de al of niet verdere samenwerking na
de fout, enz. De rechter heeft dus nog steeds een zeer ruime
beoordelingsmacht. Elke zaak moet echt volledig afzonderlijk
wordt beoordeeld in al haar specifieke aspecten. Niettemin
vormt het arrest een belangrijk uitgangspunt en kader voor elke
toekomstige opzeg op grond van een grove fout.

Art 17 Boek X bepaalt: “elke partij kan, onverminderd alle schadeloosstellingen, de overeenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn
beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk
maken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen. Alleen de uitzonderlijke omstandigheden of de ernstige tekortkomingen
waarvan kennis is gegeven bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen zeven werkdagen na de beëindiging,
kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van de beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn. Een opzeg wegens ernstige
tekortkoming wordt heel vaak betwist door de agent en dan is het aan de individuele rechter om te beoordelen of er wel degelijk sprake was van een
ernstige tekortkoming”.

HANDELSAGENTUUR

NIET TE ONDERSCHATTEN IMPACT
Belangrijk is dat zo’n opzeg “wegens ernstige tekortkoming” de
uitzondering is. Wordt een agent toch opgezegd wegens een
ernstige tekortkoming, dan is de impact enorm. Als de opzeg
correct is en tijdig ter kennis wordt gebracht, dan valt in essentie
bijna de hele basisbescherming weg voor de agent. Hij verliest
zijn beëindigingsvergoedingen en opzegtermijn. Bovendien
dient hij ook het eventuele niet-concurrentiebeding verder
te respecteren.
Het risico van zo’n opzeg wegens grove tekortkoming rust bij de
partij die opzegt. Dat kan de agent zijn of de principaal, maar
in bank- of agentuurrelaties is dit quasi altijd de principaal. Die
moet zich kunnen rechtvaardigen ten aanzien van de andere
partij en moet de grove tekortkoming kunnen bewijzen. De
opgezegde agent zal immers bijna altijd een procedure voeren
om de opzeg wegens ernstige tekortkoming te betwisten om zijn
vergoedingen te verkrijgen.

KREDIETVERLENING VOOR EIGEN REKENING
IN DIT GEVAL GEEN GROVE FOUT
In dit specifieke cassatiearrest ging het concreet om een agent
die, nadat de bank bepaalde kredieten had geweigerd aan
cliënten, uit eigen vermogen een lening had verstrekt aan zijn
cliënten om hen te helpen. Eigenlijk had de agent daarmee de
kredietverleningsprocedures met de bank geschonden doordat
hij zelf krediet had verleend. Het hoogste Hof bevestigt dat dit
niet per se een grove fout uitmaakt.
Ondanks dat de agent hier zijn verplichtingen had geschonden,
oordeelde het Hof dat die fouten niet zo ernstig waren dat zij de
voortzetting van de relatie onmiddellijk en definitief onmogelijk
zouden maken. Indien we de omschrijving hanteren die het Hof
van Cassatie hanteert: er waren inbreuken, maar deze waren niet
ernstig genoeg om de samenwerking definitief en onmiddellijk
onmogelijk te maken. De rechter volgt de principaal niet en het
Hof van Cassatie volgt haar daar in.
In deze zaak speelde voor de eerste keer mee dat de bank over
diverse tijden heen de regels had herhaald en verduidelijkt had
ten aanzien van de agent zonder de relatie op te zeggen.
Verder waren een aantal specifieke omstandigheden van tel.
De bank had in se geen enkel nadeel geleden en de agent
had geen gelden van de bank afgewend in het nadeel van de
bank. Bovendien hadden de voorschotten in dit geval geen, of
minstens geen ernstige, persoonlijke verrijking bezorgd aan de
agent. De interesten waren verwaarloosbaar. De agent haalde
hier ook geen winst op zich uit, en zelfs de ontvangen interesten
in een uitzonderlijk enkel geval maakt dat besluit niet anders.
De leningen waren op zich ook niet dermate hoog, en wederom
maakte het bij uitzondering hoge bedrag in één geval, dit nog
niet plots grof.

Eenzelfde redenering werd toegepast op een tweede verwijt
dat de agent kreeg van de bank. De agent zou de procedures
hebben geschonden die golden voor de samenwerking met
zaakaanbrengers, de zogenaamde ‘tipgevers’. De agent mocht
enkel aanbrengers of doorverwijzers gebruiken die waren
goedgekeurd door de bank. Uit een document blijkt dat het niet
respecteren van deze verplichting werd gesanctioneerd door
het intrekken van volmachten of grensbedragen om kredieten
toe te kennen. Zo een specifieke sanctie was een indicatie
voor de rechter dat zo’n gedrag geen onmiddellijke opzeg kon
rechtvaardigen in dit geval.
Het is bijzonder relevant om vast te stellen dat de fouten die
voorgelegd werden aan de bodemrechter eigenlijk relatief
veel voorkomende inbreuken zijn, fouten die geregeld worden
aangevoerd door een principaal als ernstige tekortkoming om
een onmiddellijke opzeg zonder vergoeding in te roepen. Maar
dit blijkt dus niet steeds zo te zijn. In dit concrete geval was
zelfs niet betwist dat de agent inbreuken had begaan. Maar de
fout was volgens de rechter niet dermate grof om te kunnen
rechtvaardigen dat de professionele relatie onmiddellijk en
definitief onmogelijk was.
De rechter was ook niet overtuigd van het feit dat de vertrouwensrelatie geschonden was. Hij was dus niet van mening dat
de principaal kan bewijzen dat de fout van die aard was dat de
relatie onmiddellijk kon worden opgezegd wegens een definitieve
vertrouwensbreuk. Dit leidt hij niet alleen af uit het lange
tijdsverloop waarin de fouten voorkwamen, maar ook uit het
gedrag van de principaal en hoe de principaal daar mee omging.
De principaal had in eerste orde, na de eerste fout(en), de regels
in herinnering gebracht. Vervolgens, na dezelfde en andere
fouten, had de principaal de regels strikt gesteld en uitgewerkt
ten aanzien van deze agent. Daarbij had de principaal ook
versterkte controles ingevoerd gedurende een zekere tijdsperiode
die precies tot doel leken te hebben dat de relaties verder konden
gezet worden, althans volgens de rechter. Nog veel andere
zaken wogen door bij de rechter. De agent werkte al talrijke
jaren voor deze bank en minder zware sancties, die nochtans
in het contract waren voorzien, werden niet toegepast zoals het
ontnemen van volmachten, of bevoegdheden.

GROVE FOUT WERKNEMER IS NIET PER SE
EEN GROVE FOUT VAN DE AGENT
Daarnaast is het arrest ook belangrijk voor fouten gemaakt
door werknemers. Verschillende zaken die aan de agent werden
verweten, bleken begaan te zijn door een personeelslid van de
agent. Het Hof oordeelde dat de relatie tussen de agent en de
werknemer moet onderscheiden worden van deze tussen de
agent en de principaal. Dat een agent een werknemer opzegt
omwille van grove fout, dus in het kader van een arbeidsovereenkomst, betekent niet dat deze grove fout moet toegerekend
worden aan de agent en dat deze grove fout van de werknemer
door de principaal kan ingeroepen worden ten aanzien van
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BELANG VOOR DE PRAKTIJK

Het belang van het arrest situeert zich vooral in de praktijk van
de opzeg. Een tekortkoming op zich is niet voldoende. Een grove
tekortkoming ook niet. Het moet een grove fout zijn die de
voortzetting van de relaties onmiddellijk en definitief onmogelijk
maakt voor die partij die zich beroept op zo’n opzeg, en het is
aan de rechter om daar finaal over te beslissen.

Dit arrest is ontzettend belangrijk omwille van verschillende
redenen. Eerst en vooral is er eindelijk duidelijkheid over hoe een
ernstige tekortkoming nu moet worden omschreven en aan welke
vereisten moet voldaan zijn.
Ten tweede zorgt het arrest ervoor dat de lat relatief hoog komt
te liggen. Het is niet langer vanzelfsprekend om een ernstige
tekortkoming aan te voeren en te bewijzen. Aan de twee
componenten moet voldaan zijn: de objectieve tekortkoming
en de subjectieve graad/intensiteit van grofheid daarvan en de
onmiddellijke impact op de relatie en het vertrouwen.

Het lijkt erop alsof “de theorie van de druppel die de emmer
doet overlopen” hier toch een nuance of tempering heeft
gekregen. De fouten vonden plaats over diverse tijdstippen en
vormden ook punctuele, dus specifieke tekortkomingen (geen
voortdurende tekortkomingen). Wel was er een herhaaldelijk
karakter. En er waren ook meerdere soorten tekortkomingen
bij de agent. Toch bleek dit uiteindelijk niet voldoende om
het uitzonderingsregime van de opzeg op grond van grove
tekortkoming te rechtvaardigen.

de agent. Een grove fout van een werknemer van de agent
impliceert niet automatisch een grove fout van de agent zelf ten
aanzien van de principaal.

Maar elke zaak blijft anders en het blijft moeilijk om uit te maken
of een bepaald gedrag of bepaalde feiten kunnen beschouwd
worden als een grove fout. Zelfs wanneer bepaalde fouten in
het verleden als een grove fout werden bestempeld, betekent
het niet dat dit met een gelijkaardige fout ook het geval zal
zijn. Omgekeerd kan ook: zaken die niet als een zware fout
worden aanzien kunnen alsnog achteraf door de rechter wel zo
bekeken worden.

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

Febelfin Academy

Uw partner voor certificatie,
examens & bijscholing

Learning, key for evolution

Ontdek ons aanbod op

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

Deze rechtspraak is in overeenstemming met diverse andere
rechtspraak van het Hof van Cassatie in Frankrijk, en haalt haar
inspiratie uit de rechtspraak gewezen bij de opzeg van arbeidsovereenkomsten op grond van dringende redenen.

Brecht Lambrecht
Advocaat-vennoot bij Storme, Leroy en Van Parys

OPLEIDING

Opleiding
WAARDEBEPALING BIJ OVERNAME

U hebt intussen al veel opleidingen zien passeren over
overnames en fusies. Maar bent u in één van die opleidingen
precies te weten gekomen hoe u te werk gaat om de waarde van
een bank- of verzekeringsportefeuille of - vennootschap concreet
te bepalen? Tijdens deze opleiding ontdekt u heel concreet hoe u
dit kan doen.

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

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

PROGRAMMA
• Basisbegrippen: overzicht van het overnameproces,
standpunt (ver)koper, voorbereiding & mogelijke impact op
waardebepaling
• Zoom op financieel boekenonderzoek : Due Diligence
• Waardebepaling: vergelijkende methodes (Multiples)
• Waardebepaling: intrinsieke methodes (netto actief waarde &
geactualiseerde kasstromen)
• Waardebepaling; specifieke items (immateriële vaste activa)

...................................................................................................
Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 2:
...................................................................................................
...................................................................................................
Lidnummer BZB-Fedafin: .......................................................

SPREKER
Hans Certyn, zaakvoerder Finactor

DATUM
Donderdag 27 september 2018
13u30 - 17u00

Kantooradres:
...................................................................................................
...................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................

LOCATIE
Biznis Hotel
Zelebaan 100
9160 Lokeren

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

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

LEDEN: € 70 (EXCL. BTW)
NIET-LEDEN: € 140 (EXCL. BTW)

Stuur deze strook naar esther@bzb-fedafin.be
of schrijf in op www.bzb-fedafin.be.
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Gratis eerstelijnsadvies
in sociaal recht
en loonbeleid
Als lid van BZB-Fedafin kan u een beroep doen op tal van diensten. Zit u met een vraag of een probleem?
Dan kan u hiervoor steeds bij ons secretariaat terecht of kan u meermaals per maand op kosten van
BZB-Fedafin een beroep doen op het juridische advies van een van onze gespecialiseerde advocaten.
Voortaan kan u ook een gratis afspraak maken met advocaat Joris De Wortelaer voor eerstelijnsadvies in
sociaal recht. Ook geniet u korting bij een scan met het oog op loonoptimalisatie.

GRATIS EERSTELIJNSADVIES
IN SOCIAAL RECHT
Tussenpersonen kampen steeds meer met een groeiende
personeelsproblematiek. Het stijgende aantal zelfstandige
bankagentschappen duidt op een exponentiële toename van
de tewerkstelling binnen onze sector. We krijgen dan ook meer
en meer vragen van leden om op dit vlak via gespecialiseerd
juridisch advies te worden bijgestaan. Om hieraan tegemoet
te komen, kunnen onze leden voortaan een gratis afspraak
maken voor eerstelijnsadvies in sociaal recht met Joris De
Wortelaer, advocaat-vennoot bij Bloom Law. We stelden hem
enkele vragen omtrent onze samenwerking.

U geniet een aanzienlijke reputatie binnen de
financiële sector. Vanwaar deze kennis?
Voor mijn toetreding tot de balie werkte ik zelf gedurende meer
dan 20 jaar als HR-directielid binnen een Belgische grootbank.
In deze functie was ik onder andere verantwoordelijk voor de
sociaaljuridische afdeling, compensation & benefits, HR-finance,
… en de meest strategische projecten. Zo lag ik mee aan de
basis van een volledige opbouw van een verzelfstandigd netwerk
van bankagentschappen en de integratie van verschillende
banken binnen de financiële sector.
Naast deze functie bleef ik aan de Vrije Universiteit Brussel als
assistent aan de Faculteit Recht en Criminologie verbonden, wat
leidde tot een kennisopbouw waarbij de praktijk gecombineerd
werd met een academische achtergrond.
Bovendien zetelde ik jarenlang als werkgeversvertegenwoordiger
binnen het Paritair Comité van Banken (PC 310). Verder kon

ik vanuit mijn ervaring binnen de financiële sector een mooie
kennis opbouwen omtrent het collectieve rechtskader van
de paritaire comités 200 (voorganger van het PC 341), 306
(verzekeringen), 308 (spaarbanken) en natuurlijk het PC 341.
Dergelijke achtergrond is vanzelfsprekend essentieel om jullie
leden op de meest adequate wijze bij te staan.

Kan een zelfstandige kantoorhouder persoonlijk
aansprakelijk zijn voor het niet-naleven van de
sociale wetgeving?
Wat mij betreft, is dit het belangrijkste item. Mocht ik als
werkgever-zelfstandige kantoorhouder opereren, dan staat
dit aansprakelijkheidsrisico bovenaan de lijst. Spijtig genoeg
leidt quasi elke inbreuk tegen de sociale wetgeving tot een
burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijkheidsrisico,
dat slechts ten dele door de vennootschap kan worden
afgeschermd. De persoonlijke aansprakelijkheid loert hier “om
de hoek”.
Wie geen aandacht besteedt aan overuren, welzijnswetgeving,
jaarlijkse vakantie, sociale en fiscale aangiften, formele vereisten
verbonden aan een deeltijdse tewerkstelling, loonbescherming
… loopt risico. Deze focus is cruciaal want de meeste principalen
vereisen ook een correcte naleving van “de toepasselijke fiscale
en sociale wetgeving”. Wie tegen de lamp loopt, heeft niet
alleen een probleem met de arbeidsauditeur, maar ook met zijn
principaal. Dus voorzichtig zijn.

Hoe hoog kunnen deze risico’s oplopen?
Alles hangt natuurlijk af van de omvang van het risico. In een
dossier had een horeca-uitbater zich even – wegens familiale
problemen – laten vervangen door een vriend. De blootstelling
was 72.000 euro. In een ander dossier werkte iemand per week
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2 à 3 uren “over” en dit gedurende jaren. Mijn vordering tot
regularisatie oversteeg de grens van 100.000 euro. Dit alles is
natuurlijk te vermijden, mits een beperkte investering.

Een tewerkstelling binnen de financiële sector vereist
de naleving van een strikte deontologie. Moeten onze
leden ook op dit vlak bepaalde voorzorgen nemen?
De financiële sector kan zich op deontologisch vlak weinig
uitschuivers permitteren. De verhoogde aandacht voor
compliance zal niemand ontkennen, en leidt in de praktijk soms
zelfs tot een overregulering.
Ik stel echter vast dat veel van deze regels onvoldoende op het
niveau van de zelfstandige kantooruitbaters in afdwingbare
deontologische voorschriften worden omgezet. Indien een
personeelslid op een deontologische inbreuk wordt betrapt,
dan bestaan er dikwijls geen instructies van de kantoorhouder-werkgever die de naleving ervan opleggen. Zeker wat de
omgang met vertrouwelijke financiële gegevens betreft, kan dit
tot een aanzienlijke reputationele schade leiden. Niet alleen voor
het zelfstandige kantoor, maar voor de principaal die vaak onder
een nationaal of zelfs wereldwijd bekend logo opereert.
Vandaar dat het echt noodzakelijk is om hieraan de nodige
aandacht te besteden. De fout van het betrokken personeelslid
moet immers bewezen worden. En zonder instructies bestaan er
natuurlijk weinig fouten.

Hoe verloopt de concrete samenwerking tussen u en
onze leden?
In samenspraak met BZB-Fedafin werd ervoor geopteerd om op
een vast tijdstip maandelijks een voor de leden gratis consult
te geven. Afhankelijk van de problematiek neemt dit ongeveer
30 minuten tot 1 uur in beslag. Tijdens deze consultatie wordt
dan een eerste richting aangegeven, waarmee men meestal “aan
de slag kan”.

▶▶ MAAK UW AFSPRAAK
Wenst u als lid een beroep te doen op deze nieuwe
service, namelijk één gratis consult met meester Joris
De Wortelaer voor eerstelijnsadvies in sociaal recht?
Maak uw afspraak via info@bzb-fedafin.be.

LOONBELEID
BZB-Fedafin werkte ook een andere ledenservice uit met
meester De Wortelaer. Zo geniet u als lid korting bij een scan
met het oog op loonoptimalisatie.

Wat biedt u onze leden inzake loonbeleid?
Voor een beperkte kost kan ik een eerste scan uitvoeren. Het
lid weet op voorhand perfect wat deze investering kost en leidt
tot een beter inzicht hoe een probleem opgelost kan worden, of
hoeveel een bepaalde kostenoptimalisatie kan opbrengen. De
return-on-investment is dus gekend. Eigenlijk heeft men quasi
niets te verliezen.
In elke fase oordeelt het lid vrij hoe ver de samenwerking gaat.
Wenst het lid effectief een bepaalde actie te ondernemen
(vb. het implementeren van een aangepast cafetariaplan, het
uitwerken van een overuren-regeling, het invoeren van een
deontologie, een analyse van de sociaalrechtelijke risico’s),
dan wordt dit alles op maat van het kantoor uitgewerkt.
Vanzelfsprekend kent men op voorhand de kosten.
Uiteraard wordt binnen dit kader de deontologie van de balie
strikt nageleefd, zodat geen belangentegenstellingen ontstaan.
De hele samenwerking tussen mijzelf (of Bloom Law) en de
kantoorhouder ressorteert eveneens onder het beroepsgeheim,
zodat alles in volstrekt vertrouwen geschiedt. De confidentialiteit
is dus gewaarborgd.

Personeelskosten vormen voor onze leden een
“hot topic”. Waarin schuilt uw meerwaarde?
Of je het nu wenst of niet, quasi alle zelfstandige
bankagentschappen beschikken over personeel dat moet betaald
worden. Het klopt dat de meeste zelfstandige kantoorhouders
meestal andere kopzorgen hebben, en dikwijls zich ertoe
beperken tot het laten opmaken van een arbeidsovereenkomst
met daarin een basisloon, eventueel aangevuld met een handvol
gestandaardiseerde voordelen (vb. maaltijdcheques).
Het volgende jaar verhoogt men dit basisloon in bruto, en vult
men dit eventueel aan met een brutobonus. Dit kost natuurlijk
handenvol geld, en leidt ertoe dat men na enkele jaren met
een hoge bruto-loonkost wordt geconfronteerd, waarvan de
werknemer uiteindelijk weinig netto aan overhoudt. In fine is
iedereen gefrustreerd.
Vanuit mijn werkervaring staat het optimaliseren van loon
centraal. Dit kan zowel op het basisloon, de dertiende maand
als op eender welk ander voordeel binnen de arbeidsrelatie
worden toegepast. Het grote voordeel is dat de loonkost voor de
zelfstandige kantoorhouder wordt gedrukt, en het personeelslid
een hogere koopkracht verwerft. We streven steeds naar een
win-winsituatie voor beiden.

Hoeveel kunnen onze leden ongeveer op de loonkost
besparen?
Dit hangt natuurlijk af van de loonhoogte. Hoe hoger het actuele
brutoloon, hoe groter de opbrengst van de loonoptimalisatie.
Meestal moet de doelstelling toch zijn om ongeveer 5 % tot 15 %
op de globale loonmassa te besparen.
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Dus anders verwoord, als onze leden u contacteren,
kunnen zij tot 15 % (of meer?) op hun loonmassa
besparen?
Inderdaad. Zeker wanneer rekening wordt gehouden met
toekomstige loonstijgingen. Wie overweegt om zijn werknemer
met nieuwjaar 100 euro bruto opslag te geven, belt best even.
Dit personeelslid houdt amper 44 euro over aan deze operatie,
en het kost de zelfstandige kantoorhouder snel 125 euro. Deze
loonsverhoging heeft bovendien een impact op de dertiende
maand, het vakantiegeld, … en soms de patronale bijdragen in
de groepsverzekering. Mijn doelstelling is om in dergelijk verhaal
enerzijds de patronale kost van 125 euro sterk te reduceren,
en anderzijds de koopkracht van de medewerker gevoelig
te verhogen.

Grootbanken implementeerden massaal
zogenaamde cafetariaplannen. Wat is dit eigenlijk
en kunnen zelfstandige kantoorhouders hiervan ook
gebruik maken?
Een cafetariaplan biedt werknemers de mogelijkheid om aan de
hand van een financieel budget voor bepaalde looncomponenten
te kiezen. Dit budget wordt meestal gevormd door de dertiende
maand of een bovenbaremiek loongedeelte. Het baremieke
minimumloon dat door de cao’s van het PC 341 wordt opgelegd
is immers verplicht. Als basisregel moet de werkgever dit in
cash uitbetalen.
Over het bovenbaremieke loongedeelte kunnen vrije
afspraken worden gemaakt. Je kan dus perfect een alternatief
voordeel in de plaats van een bovenbaremiek loongedeelte in
cash uitbetalen.
Bovendien weten weinigen dat binnen het PC 341 de dertiende
maand niet noodzakelijk in cash moet worden uitbetaald. Je
kan de dertiende maand immers ook door een alternatief of
soortgelijk voordeel vervangen.
Het cafetariaplan beantwoordt zo aan twee doelstellingen.
In de eerste plaats stijgt de personeelstevredenheid omdat
men vrij voor bepaalde voordelen kan opteren, die uiteindelijk
minder “duur” uitvallen dat een uitbetaling van het bruto-bovenbaremieke loongedeelte in cash of een dertiende maand. En
vervolgens daalt de patronale loonkost en stijgt de koopkracht
van de medewerker vermits men op bepaalde voordelen minder
of geen RSZ-bijdragen en/of belastingen betaalt. Iedereen
tevreden natuurlijk.

De bonuscultuur sijpelt ook binnen de sector van
de zelfstandige kantoorhouders binnen. Wat is uw
visie hieromtrent?
Ik beschouw het toekennen van een bonus ook als een vorm
van loonoptimalisatie. Er bestaan verschillende technieken om
bepaalde bonussen als variabele bezoldiging te optimaliseren.
In vergelijking met het toekennen van een gewone bruto-bonus

Joris De Wortelaer, advocaat-vennoot bij Bloom Law

leidt het hanteren van bepaalde technieken tot een gevoelige
daling van de patronale kostprijs.
Maar bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat een
bonus ook aangewend kan worden om de globale personeelsuitgaven te beheersen (vb. een bonus wordt slechts uitbetaald
wanneer een bepaalde target wordt gerealiseerd), de personeelstevredenheid te verhogen en vooral de retentie te verbeteren.
Het vertrek van een commerciële medewerker kost snel 3 à
6 maanden loon, vermits men hem of haar moet vervangen.
Werkt men een retentieplan over meerdere jaren uit, dan kan de
zelfstandige kantoorhouder dit vertrek vermijden. Ook dit is een
aspect van het loonbeleid.

▶▶ KORTING BIJ SCAN VOOR LOONOPTIMALISATIE
BZB-Fedafin organiseert dit najaar opleidingen over
loonoptimalisatie. Leden die deze opleiding volgen,
krijgen een korting op de quick loonscan. Daarna kan
u natuurlijk vrij beslissen of u een meer gedetailleerde
analyse wenst.
Leden krijgen hierover binnenkort meer info in hun
mailbox.

Annelies, 47 jaar,
terug aan het werk in de financiële sector:

‘Leerrijk, absoluut noodzakelijk,
correcte begeleiding
en mentaal ook een opsteker!’

U moet
afscheid nemen
van een
medewerker?

Sofuba & Right Management:
een betrouwbaar partnership
in outplacement!
Met meer dan 25 jaar ervaring beschikken we over een sterke
expertise inzake outplacement, mét aantoonbare ervaring in de
financiële sector. Sinds een 4 - tal jaar werken Sofuba en Right
Management intensief samen en bieden we leden voordelige
tarieven aan. Right Management streeft naar een kwaliteitsvolle
begeleiding en de cijfers bewijzen dit: in 2017 vond 90% van de
deelnemers binnen uw paritair comité 341 binnen de termijn van
de outplacementbegeleiding een andere job.

VRAGEN?
Stefan Vanluydt, directeur SOFUBA,
stefan.vanluydt@sofuba.be
Right Management
gratis nummer: 0800 99 747
www.right.com

INTERVIEW
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Kredietcrisis 2008
was aanleiding voor de

funding loss-discussie

Stel u eens voor: u bent een ondernemer die vooruit wil en u beslist een bedrijfspand te kopen
en de groei én de toekomst van uw bedrijf te verzekeren. U heeft evenwel onvoldoende middelen
om uw project te financieren en u stapt naar één van uw belangrijkste partners-in-business, uw bank.
U zet uw bankier uw plannen uiteen en u vertelt hem dat u graag bedrag “x” zou willen lenen.
Een paar weken later zit u wederom in het regionaal bankkantoor waar men u uitlegt
dat de bank bereid is u een investeringskrediet toe te kennen tegen een interest van 5 %.
U bent gelukkig en u tekent de voorgelegde documenten. U kunt starten met uw project. Hoera!
De inkt van de notariële koopakte is
evenwel nog niet opgedroogd of er
gebeurt iets merkwaardigs. Het begint
met Freddie Mac en Fannie Mae en
eindigt met het failliet van Lehman
Brothers, Bear Stearns, en dichterbij …
van Fortis en Dexia. Plots leest en hoort
u het overal: banken hebben zich te ver
gewaagd bij het verschaffen van hypotheken en het engineeren van financiële
producten. Wat volgt, is een kredietcrisis
die de ganse wereldeconomie en zelfs
staten op hun grondvesten doet daveren.
Finaal lijkt er maar één oplossing te zijn
om de wereldeconomie én de banken
terug op de sporen te zetten: de centrale
banken drukken massaal geld en beslissen
dat dit geld via de bankensector in de
economie zal worden geïnjecteerd tegen
historisch lage rentes.
Een vijftal jaar later wordt u zich meer en
meer bewust van een probleem waarmee
uw onderneming te kampen krijgt: een
aantal van uw concurrenten hebben
later dan uzelf en tegen veel lagere
rentetarieven geïnvesteerd. U beseft dat
de hoge kredietlasten uw concurrentiekracht aantasten en dat u finaal nog alleen
werkt om de komende jaren … de bank
terug te betalen. Gedwongen door de

omstandigheden stapt u naar uw bankier,
maar daar krijgt u een “njet”: u krijgt geen
lagere interesten en bij de vervroegde
terugbetaling van uw lening om ze bij
een andere bank te herfinancieren, wordt
u een immense wederbeleggingsvergoeding aangerekend: het bedrag van
de zogenaamde funding loss is namelijk
ongeveer gelijk aan alle interest die u
tot de einddatum van uw lening zou
moeten betalen.

toepassing is. Dat artikel stelt dat de bank,
bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling
van een lening op interest, in geen geval
van de schuldenaar een wederbeleggingsvergoeding kan vorderen die groter is dan
zes maanden interest.

De reddingsoperatie voor de mondiale
banksector lijkt finaal uw ondergang
te worden. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn?
Dan maar juridisch advies inwinnen …
Wanneer u een advocaat raadpleegt,
krijgt u te horen dat het Hof van Cassatie
in 2011 en in 2013 een andere mening
was toegedaan dan uw bankier. In de
betreffende arresten onderschreef het
hoogste Belgische rechtscollege het
standpunt van het Hof van Beroep te
Brussel. Dit standpunt kwam erop neer
dat een investeringskrediet, toegekend
in het kader van een zogenaamde
kredietopening, als een lening moet
worden gekwalificeerd en dat, als
gevolg daarvan, artikel 1907bis B.W. van

Luc Stolle, advocaat bij Squadrat

KREDIETEN

Kort nadat u deze argumenten heeft
voorgelegd aan uw kantoordirecteur,
krijgt u een brief van het hoofdkantoor
uit Brussel met het argument dat uw
investeringskrediet wel degelijk een
kredietopening uitmaakt en dat artikel
1907bis B.W. niet van toepassing is.
Finaal beslist u – net zoals menig ander
ondernemer – het meningsverschil voor
te leggen aan de rechtbank.

HET VERSCHIL TUSSEN
LENING OP INTEREST
EN KREDIETOPENING
Ondertussen zijn er inderdaad diverse
uitspraken geveld. De rechtbank (veelal
de Rechtbank van Koophandel te
Brussel) erkent dat artikel 1907bis B.W.
enkel van toepassing is op leningen en
niet op kredietopeningen. Zij bevestigt
evenwel de cassatierechtspraak die
stelt dat investeringskredieten die
werden toegekend in het kader van een
kredietopening gekwalificeerd moeten
worden als leningen op interest zodat
artikel 1907bis B.W. wel degelijk van
toepassing is.
De rechtbank wijst op een aantal
fundamentele verschillen tussen
een kredietopening en een lening op
interest. Uitgaande van de definitie van
verbruiklening in het Burgerlijk Wetboek
(art. 1892) bevestigt zij dat een lening
een reëel contract is dat slechts tot
stand komt als de uitgeleende som
wordt overhandigd. De lening is ook een
eenzijdig contract: na afgifte van het
kapitaal heeft slechts de leningnemer nog
één verplichting te vervullen, namelijk het
terugbetalen van het geleende kapitaal
en de verschuldigde interest op de
afgesproken tijdstippen.
Een kredietopening daarentegen
is een consensuele en wederkerige
(kader)overeenkomst waarbij een
kredietinstelling aan een kredietnemer
een kredietfaciliteit ter beschikking
stelt. In het betreffende contract wordt
de omvang van de kredietfaciliteit en
de vergoeding (een interest of een
commissie) bedongen. De kredietnemer

krijgt een persoonlijk recht om, op zijn
verzoek, wanneer hij dat wil en in de mate
dat hij dat wil, gebruik te maken van de
door de kredietovereenkomst toegekende
kredietruimte.

DE BELANGRIJKSTE
ONDERSCHEIDINGSCRITERIA
Met de beide definities voor ogen besluit
de rechtbank dat het haar voorgelegde
investeringskrediet een lening op interest
uitmaakt. Zij doet dat op basis van o.m.
de volgende overwegingen.
Vooreerst stelt de rechtbank vast
dat er geen sprake is van een vrije
opneembaarheid van de fondsen. Dit
blijkt onder meer uit de verplichte
aanwending van het kredietbedrag (in
casu de betaling van de aankoopprijs
van een onroerend goed), het feit dat
er een vrij korte opnemingstermijn
werd voorzien, het feit dat de
niet- of niet-tijdige opneming werd
gesanctioneerd door aanrekening van
een verzakingsvergoeding (vaak berekend
op dezelfde wijze als de wederbeleggingsvergoeding) en het feit dat een
hypotheek op het goed diende te worden
verleend (hetgeen wederom de verplichte
voorafgaande aankoop van het onroerend
goed impliceerde).
Ook kredieten voor bijvoorbeeld de
oprichting van een gebouw dienen te
worden gekwalificeerd als leningen op
interesten, en dit niettegenstaande ze op
termijn en in schijven opgenomen dienen
te worden.
Ten tweede stelt de rechtbank vast dat
het krediet dient te worden terugbetaald
volgens een strikte afbetalingsregeling.
Volgens de rechtbank vormt zulks een
duidelijke aanwijzing voor de kwalificatie
als leningovereenkomst.
Ten derde beschikt de kredietnemer niet
over de mogelijkheid om de terugbetaalde
bedragen weder op te nemen zonder
uitdrukkelijk en nieuw akkoord daartoe
van de bank. De rechtbank wijst erop
dat er aldus geen sprake was van een
rekeningcourant-verhouding waarbij een

bepaalde kredietlijn wordt toegestaan
die op elk ogenblik, tijdens de uitvoering
van de overeenkomst, naar vrije keuze
van de houder van de rekening een
willekeurige debet- of creditstand kan
vertonen, en waarbij de kredietgever zijn
kredietvermogen ter beschikking stelt
van een kredietnemer die er een beroep
kan op doen zoals en wanneer hij dat
nodig acht.
Ten slotte wijst de rechtbank er nog op
dat het betreffende investeringskrediet
voorzag in een reserveringscommissie
die enkel bedongen was in afwachting
van het moment dat het volledige
kredietbedrag was opgenomen en
de door de bank gereserveerde zaak,
namelijk het leenbedrag, volledig is
overgemaakt aan de kredietnemer.
Fijnzinnig wijst de rechtbank er ook op
dat een dergelijke reserveringscommissie
moet worden onderscheiden van een
zogenaamde kredietopeningsprovisie, die
geldt gedurende de volledige duur van de
toekenning van de kredietfaciliteit bij een
kredietopening.

DE MEESTE RECHTBANKEN EN
HOVEN VOLGEN DE STELLING
VAN HET HOF VAN CASSATIE
Op basis van de voorgaande criteria
kwalificeerde de Brusselse handelsrechter
het investeringskrediet als een lening op
interest waarop artikel 1907bis B.W. van
toepassing is.
Deze rechtspraak is ondertussen
bevestigd door verschillende rechtbanken.
Ook diverse kamers van het Hof van
Beroep te Brussel en de Hoven van
Beroep te Luik en Mons passen de
initiële cassatierechtspraak consequent
toe. Hier en daar is er nog steeds een
rechtscollege, zowel op het niveau van
eerste aanleg, als in hoger beroep, dat een
andere mening is toegedaan. Veelal zijn
de afwijkende uitspraken gebaseerd op de
foutieve overweging dat een min of meer
korte opnemingstermijn – die bij quasi
elk krediet voorkomt, zelfs bij particuliere
leningen – wijst op een kredietopening.
Dergelijke korte opnemingstermijn
impliceert echter duidelijk geen

KREDIETEN

rekening-courant gedurende de ganse
duurtijd van het krediet.

WAT MET KREDIETCONTRACTEN
DIE DE VERVROEGDE
TERUGBETALING VERBIEDEN ?
Het is evenwel kort door de bocht om
te zeggen dat voortaan alle investeringskredieten vroegtijdig kunnen worden
terugbetaald tegen betaling van een
funding loss-vergoeding die gelijk is aan
zes maanden interest.
Dat is het geval voor investeringskredieten die de vervroegde terugbetaling
toestaan, maar niet voor investeringskredieten die de bank de mogelijkheid
bieden om de terugbetaling te weigeren.
In de laatste gevallen kunnen de banken
de kredietnemer wel dwingen het krediet
tot de einddatum te respecteren en
tot deze datum de “hoge” interest te
betalen. Alles zal dus afhankelijk zijn
van de bepalingen van het indertijd
ondertekende contract en de daarbij
horende algemene voorwaarden.

WAT MET REEDS BETAALDE
TÉ HOGE FUNDING LOSSVERGOEDINGEN?
Er stelt zich nog één cruciale vraag:
kunnen reeds in het verleden betaalde
funding loss-vergoedingen die de
beperking van artikel 1907bis B.W.
overschrijden worden teruggevorderd?
Het uitgangspunt is dat artikel 1907bis
B.W. van dwingend recht is. De afstand
van een bescherming die geboden wordt
door een dergelijke wetsbepaling kan,
aldus het Hof van Cassatie in een arrest
van 26 december 2014, niet worden
vermoed. Deze afstand kan slechts
worden afgeleid uit feiten of handelingen
die voor geen andere uitlegging
vatbaar zijn.
Heel specifiek voor wat betreft de
verzaking aan de bescherming die
geboden wordt door artikel 1907bis B.W.
stelde het Brusselse Hof van Beroep tot
tweemaal toe (in 2013 en in 2016) dat een
kredietnemer niet geacht kan worden te
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hebben verzaakt aan deze bescherming
indien hij daarvan geen kennis had. Het
Hof was van mening dat de betaling
van een wederbeleggingsvergoeding
slechts een bekrachtiging van de met
artikel 1907bis B.W. strijdige contractuele
clausule inhoudt (én aldus een verzaking
aan het recht om de matiging van de
wederbeleggingsvergoeding tot maximum
zes maanden te eisen) indien de wil tot
bekrachtigen vaststaat en de feiten niet
vatbaar zijn voor een andere interpretatie.
Het Hof voegde eraan toe dat de wil tot
bekrachtigen slechts denkbaar is indien
diegene die deze wil uit, weet had van de
te bekrachtigen onregelmatigheid.
Het staat vast dat de banken (die allemaal
op eenzelfde manier investeringskredieten trachtten te “verpakken” in een
kredietopening) zowel bij het afsluiten van
het krediet als bij de terugbetaling ervan
in alle talen zwegen omtrent de lopende
geschillen waarin zij betrokken waren
en waarin zij vaak in het ongelijk waren
gesteld. Zij bleven daarentegen verwijzen
naar contractuele clausules die hen
toestonden exorbitante wederbeleggingsvergoedingen aan te rekenen. Ook bleven
ze brieven sturen waarin zij de verplichting
tot betaling van de geëiste wederbeleggingsvergoeding én de omvang ervan met
hand en tand verdedigden.
Wanneer de bank de kredietnemer een
verkeerd beeld heeft voorgehouden
omtrent de aard van het krediet en op die
manier heeft misleid, kan men bezwaarlijk
stellen dat de kredietnemer kennis had van
de bescherming van artikel 1907bis B.W.
Hoewel er ook hier andersluidende
rechtspraak is, valt er met andere
woorden wel degelijk iets te zeggen voor
de mogelijkheid om onterecht betaalde
wederbeleggingsvergoedingen terug te
vorderen binnen de verjaringstermijn van
10 jaar (art. 1304 B.W.).

“IN GEEN GEVAL” IS “IN GEEN
GEVAL”
Tot slot kan ook nog worden gewezen
op het spraakmakend cassatiearrest van
24 november 2016.

Dit arrest handelt over het standpunt van
de banken wier contracten de vervroegde
terugbetaling verboden. Wanneer
deze banken de terugbetaling toch
toestonden mits betaling van een funding
loss-vergoeding, hielden zij voor dat
deze vergoeding geen wederbeleggingsvergoeding betrof, maar een vergoeding
wegens de verzaking aan het recht om de
terugbetaling te weigeren.
Dit standpunt is verworpen door het
Hof van Cassatie. Het Hof baseerde
haar oordeel op de tekst van artikel
1907bis B.W. dat stelt dat, in geval
van vervroegde terugbetaling, de
wederbeleggingsvergoeding “in geen
geval” hoger mag zijn dan 6 maanden
interest. Ook wanneer de bank afweek
van de contractuele mogelijkheid
om de vervroegde terugbetaling te
weigeren is er, zo redeneert het Hof
van Cassatie, sprake van een geval van
vervroegde terugbetaling en van een
vergoeding waarop de beperking van
artikel 1907bis B.W. van toepassing
is. Ook deze vergoedingen kunnen,
wanneer men de hierboven vermelde
verzakingstheorie toepast, (mogelijks)
worden teruggevorderd.

L’HISTOIRE SE RÉPÈTE?
Het bijna een eeuw oude artikel 1907bis
B.W. is dus terug van lang weggeweest!
Het is door de wetgever ingevoegd in
1934, naar aanleiding van de ineenstorting
van het financiële systeem in 1929 en de
daaruit voortvloeiende Grote Depressie.
De situatie is gelijkend: zowel tijdens de
jaren ’20 als tijdens de laatste jaren (sinds
2009) draaiden de gelddrukmachines
op volle toeren en werd het geld tegen
uitermate lage interesten op de markt
“gegooid”. Hopelijk is de herontdekking
van artikel 1907bis B.W. geen voorbode
voor slechtere tijden, maar blijft, anders
dan tijdens de Grote Depressie, de
wereldeconomie op volle toeren draaien
zonder dat daarvoor een wereldoorlog
moet worden uitgevochten.

Luc Stolle
Advocaat bij Squadrat

LEDENVOORDELEN

VIVIUM Business Property

V.U.: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151, 1210 Brussel - Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA - www.vivium.be - 03.2018

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR
HANDELSGEBOUWEN EN -GOEDEREN

VIVIUM Business Property zorgt voor een complete bescherming van
handelszaken. Naast een uitgebreide basisbescherming biedt ze aanvullende
waarborgen zoals Verzekering van waarden, Machinebreuk en de onmisbare
verzekering Bedrijfsschade.
Nieuw: Safety Business van Arces, met de optie om onder meer ook
geschillen rond fiscaal en sociaal recht te verzekeren.
Meer weten? Contacteer uw account manager Non-Life of neem een kijkje op
V-Connect.

OPLEIDING
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Volg een

opleiding

bij een van onze partners

VAN BELLEGHEM OPLEIDINGEN
MARKTVERGELIJKING POLISVOORWAARDEN VERZEKERING AUTO
Gent (25/10), Antwerpen (15/11) & Leuven (27/11)
4 punten verzekeringen
GRONDIGE FISCALE OPLEIDING HYPOTHECAIRE WOONKREDIETEN – LEVENSVERZEKERING – PENSIOENSPAREN
Antwerpen (05/10 & 12/10), Gent (15/10 & 22/10)
5 punten bank, 4 punten verzekeringen, 2 punten hypothecair krediet & 2 punten consumentenkrediet
MARKTVERGELIJKING VERZEKERINGEN BRAND WONING OP BASIS VAN TWIN PEAKS II
Antwerpen (15/10), Gent (22/10), Hasselt (06/11)
4 punten verzekeringen

15 % korting
voor
BZB-Fedafinleden

▶ Meer info: http://wkbe.be/momentum

FEBELFIN ACADEMY
UITDIEPING VAN DE OMGEVING EN HET JURIDISCH KADER VAN DE BANKACTIVITEIT
E-learning
15 punten bank
PROMOTIE VAN HET KREDIET
Brussel (15/11)
2 punten hypothecair krediet & 2 punten consumentenkrediet
UPDATE VAN DE EUROPESE AGENDA
Brussel (23/10)
3 punten bank en 3 punten verzekeringen
▶ Meer info: www.febelfin-academy.be

Minimum
15 % korting
voor
BZB-Fedafinleden

PRACTICALI
WOONKREDIETEN - FISCALE STELSELS
6/09/2018 (Tielt), 10/09/2018 (Herentals), 11/09/2018 (Gent), 12/09/2018 (Sint-Niklaas), 13/09/2018 (Hasselt)
2 punten bank en 3 punten verzekeringen
NIEUWE ERFBELASTING
20/09/2018 (Hasselt), 21/09/2018 (Oostkamp), 26/09/2018 (Gent, 27/09/2018 (Antwerpen), 02/10/2018 (Affligem)
3 punten bank
HUWELIJKSCONTRACT & TESTAMENT
4/10/2018 (Hasselt), 5/10/2018 (Oostkamp), 9/10/2018 (Affligem), 23/10/2018 (Antwerpen), 25/10/2018 (Gent)
3 punten bank
▶ Meer info: www.practicali.be

Gratis catering
voor
BZB-Fedafinleden

FISCALITEIT

Hoe uw

vennootschap

optimaal voorafbetalen

tegen 10 juli?

Uw vennootschap dient tijdens het boekjaar voorafbetalingen te doen. Indien ze onvoldoende
voorafbetaalt, dan zal ze een belastingverhoging moeten betalen. Met het zomerakkoord van de federale
regering is die belastingverhoging verdrievoudigd! Indien uw vennootschap onvoldoende voorafbetaalt,
dan is de belastingverhoging 6,75 % i.p.v. vroeger 2,25 %. De hogere belastingverhoging is voor het eerst
van toepassing voor het boekjaar dat ten vroegste start op 1 januari 2018. Indien het boekjaar van uw
vennootschap samenvalt met het kalenderjaar, dan is uw vennootschap vanaf dit boekjaar onderworpen
aan de hogere belastingverhoging. De planning van de voorafbetalingen is dus heel belangrijk geworden.
De betalingstermijn voor de voorafbetaling van het 1ste kwartaal is verstreken maar uw vennootschap
kan tegen 10 juli 2018 een tweede voorafbetaling doen. Die voorafbetaling is belangrijk omdat die een
hoger voordeel geeft dan de voorafbetalingen in het 3de of het 4de kwartaal. Hierna een woordje uitleg.

CIJFERVOORBEELD MET DE
VENNOOTSCHAP COPCO
Stel dat uw vennootschap CopCo
eind het boekjaar (kalenderjaar) 2018
een geschatte belastbare winst zal
realiseren van 100.000 euro. Dankzij
het zomerakkoord is de winst vanaf 2018
belastbaar aan lagere belastingtarieven,
namelijk 29,58 % of voor bepaalde kleine
vennootschappen zelfs 20,40 %. Indien
CopCo belastbaar is aan 29,58 %, dan
is de geschatte belasting 29.580 euro
(100.000 euro x 29,58 %). Indien uw
vennootschap geen voorafbetalingen
doet, dan zal ze een belastingverhoging
moeten betalen van 1.996,65 euro
(29.580 euro x 6,75 %).

Gregory Henin, Fiscaal adviseur bij SBB
Accountants & Adviseurs

10 % belasting voor liquidatiereserve niet
wordt voorafbetaald.

WAT MET DE BIJZONDERE
HEFFING WEGENS HET NIET
NALEVEN VAN EEN MINIMUMBEZOLDIGING?
Bovenop het tarief van 29,58 % of
20,40 % moet CopCo misschien een
bijzondere heffing van 5,1 % betalen
indien er geen minimale bezoldiging aan
een bedrijfsleider natuurlijke persoon
wordt toegekend. Die bijkomende heffing
moet niet worden voorafbetaald om een
belastingverhoging te vermijden. Het is
mogelijk dat dit een vergetelheid is van de
wetgever en dat dit in de toekomst wordt
aangepast.

WAT MET DE EXTRA 10% BELASTING
OP LIQUIDATIERESERVES?

VRIJSTELLING?

Indien CopCo de winst van het boekjaar
opneemt in een zogenaamde liquidatiereserve tegen betaling van een extra 10 %
vennootschapsbelasting, dan moet die
extra belasting niet mee worden voorafbetaald. Met andere woorden, CopCo
betaalt geen belastingverhoging indien de

Een nieuw opgerichte vennootschap is
gedurende de eerste drie boekjaren vanaf
haar oprichting vrijgesteld van de voorafbetalingsplicht. Indien zo’n vennootschap
in die eerste drie boekjaren onvoldoende
voorafbetaalt, dan zal ze geen belastingverhoging verschuldigd zijn.

FISCALITEIT

HOE KAN COPCO DE BELASTINGVERHOGING VERMIJDEN?
Door voldoende vooraf te betalen. Er zijn
4 tijdstippen waarop uw vennootschap
kan voorafbetalen. Indien het boekjaar
samenvalt met het kalenderjaar 2018,
dan kan uw vennootschap voorafbetalen
uiterlijk op de volgende data:
• 10 april 2018 (1ste kwartaal)
• 10 juli 2018 (2de kwartaal)
• 10 oktober 2018 (3de kwartaal)
• 20 december 2018 (4de kwartaal)
De voorafbetalingen geven recht op een
vermindering van de belastingverhoging
maar die vermindering is ‘degressief’. Met
andere woorden, het percentage van de
vermindering daalt naarmate u later in het
jaar voorafbetaalt:
• Voorafbetaling tegen 10 april gaf recht
op een belastingvermindering van 9 %
• Voorafbetaling tegen 10 juli geeft recht
op een belastingvermindering van
7,5 %
• Voorafbetaling tegen 10 oktober geeft
recht op een belastingvermindering
van 6 %

Momentum | 27

• Voorafbetaling tegen 20 december
geeft recht op een belastingvermindering van 4,5%
Hoewel u dus tot 20 december kan
voorafbetalen, dient uw vennootschap
best zo goed mogelijk vooraf te betalen in
de eerste twee kwartalen.

WAT IS DE MEEST OPTIMALE
VOORAFBETALING VOOR COPCO?

saldo van 8.630 euro te betalen tegen
10 juli. Ook zo zal CopCo de belastingverhoging kunnen neutraliseren:
• Eerste voorafbetaling: 15.000 euro x
9 % = vermindering van 1.350 euro.
• Tweede voorafbetaling: 8.630 euro x
7,5 % = vermindering van 647,25 euro.
• De totale vermindering bedraagt dus
1.997,25 euro waardoor de belastingverhoging van 1.996,65 euro wordt vermeden.

De meest optimale voorafbetaling is
door 75 % van de geschatte belasting te
betalen via een eenmalige (al dan niet
gefinancierde) voorafbetaling in het
eerste kwartaal. CopCo had dan tegen
10 april 22.185 euro moeten voorafbetalen
(29.580 euro x 75 %). Die betaling geeft
recht op een vermindering van 1.996,65
euro (22.185 euro x 9 %). Met andere
woorden, de belastingverhoging van 1.996
euro wordt met die eenmalige voorafbetaling in één keer tot nul herleid.

Dan zal CopCo tot 150 % van de geschatte
belasting moeten voorafbetalen om de
belastingverhoging te vermijden! Dit komt
neer op een zeer hoge voorafbetaling van
44.370 euro (29.580 euro x 150 %)... Een
goede bespreking en planning van de
voorafbetaling voor het tweede kwartaal
(10 juli) is dus heel belangrijk.

Er zijn uiteraard ook andere betalingsmogelijkheden. Indien CopCo bijvoorbeeld
15.000 euro heeft voorafbetaald in het
eerste kwartaal, dan dient ze best een

Gregory Henin
Fiscaal adviseur bij Sbb Accountants &
Adviseurs
www.sbb.be

WAT ALS COPCO PAS TEGEN 20
DECEMBER EEN EERSTE VOORAFBETALING DOET?

TIJD OM HET OVER EEN
ANDERE BOEG TE GOOIEN
HPGB, UW TAK 23 SPECIALIST

Het zijn stormachtige tijden voor zelfstandige bankagenten.
HPGB loodst u naar kalmere wateren met haar
TAK 23-levensverzekeringsaanbod.
Neem zelf uw toekomst in handen want …
•

U werkt als een echte zelfstandige verzekeringsmakelaar.

•

U biedt producten aan met een degelijk rendement.

•

U geniet een competitieve verloning.

•

U proﬁteert van een juridische en ﬁscale verkoopondersteuning.

•

U genereert waarde voor uw eigen verzekeringsportefeuille.

Honourable Prudent & Generous b.v.b.a
Jacob van Arteveldestraat 18 | B-8800 Roeselare Belgium
Tel: +32(0)26 09 08 40 | E-mail: info@hpgb.be
www.hpgb.be | FSMA 106740A
Accreditatie bijscholing no 500057A

OPLEIDING

Opleidingsaanbod 2018
PC 341
Deze opleidingen zijn gratis voor bedienden die onder het paritair comité 341 vallen en voor zaakvoerders als ten minste een bediende
ook voor de opleiding ingeschreven is.
AUG.

SEPT.

SEPT.

2018

2018

2018

28

4

WOONFISCALITEIT
• Wijzigingen in wetgeving rond
fiscaliteit van onroerende
goederen, meer bepaald rond
hypothecaire leningen
• Dinsdag 28 augustus 2018,
Green Park Hotel Brugge,
14u00 - 17u00
• 2,5 punten hypothecair krediet

SEPT.

6

2018

OKT

11

4

GDPR OP MAAT
VAN DE FINANCIELE
TUSSENPERSOON
EN ZIJN MEDEWERKERS
• Overzicht belangrijkste wijzigingen
in privacywetgeving sinds 25 mei
2018
• Donderdag 30 aug 2018,
Congrescentrum Ter Elst, 14u00
– 17u00
• 2,5 punten hypothecair krediet

SEPT.

OKT

2018

2018

13 16

2018

TAXATIE VAN ROERENDE
INKOMSTEN
• Fiscale aspecten van roerende
inkomsten, beleggingen in fondsen
en beleggingsvennootschappen en
de raakpunten tussen fondsenfiscaliteit en de kaaimantax
• Dinsdag 4 sept 2018,
BZB-Fedafin Oudenaarde,
14u00 - 17u00
• 2,5 punten bank + verzekering

SEPT.

19
2018

BALANSLEZEN
VOOR BEGINNERS

BALANSLEZEN
VOOR GEVORDERDEN

OPTIMALISEREN VAN
BELEGGINGSADVIES

• Basis om de essentiële informatie
uit de balans en de resultatenrekening te halen
• Donderdag 6 september 2018,
Hotel Mercure Roeselare,
14u00 - 17u00
• Donderdag 11 oktober 2018,
Bluepoint Antwerpen,
14u00 - 17u00
• 2,5 punten bank + verzekering
• Punten krediet in aanvraag

• Update in het balanslezen als
basis voor meer diepgaande
opleidingen.
• Donderdag 13 september 2018,
Holiday Inn Expo Gent,
14u00 - 17u00
• Dinsdag 16 oktober 2018,
De Vesten Laakdal, 14u00 - 17u00
• 2,5 punten bank + verzekering
• Punten krediet in aanvraag

• Kenmerken van beleggingsproducten begrijpen in termen van
risico en rendement en optimale
samenstelling van portefeuille
• Duur: 2 dagen
• Woensdag 19 + donderdag
20 september 2018,
Holiday Inn Hasselt,
09u00 - 17u00
• 12 punten bank

INSCHRIJVEN Ga naar www.bzb-fedafin.be/nl/opleidingskalender

Al deze opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met Edfin vzw, een initiatief van BZB-Fedafin.

OPLEIDING

SEPT.

NOV

2018

2018
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PENSIOENFISCALITEIT
• Volledige waaier van pensioenfiscaliteit in het licht van recente en
fiscale ontwikkelingen
• Maandag 17 september 2018,
Green Park Hotel Brugge,
14u00 - 17u00
• Donderdag 22 november 2018,
Congrescentrum Ter Elst Edegem,
14u00 - 17u00
• 2,5 punten bank + verzekering

EXCLUSIEF VOOR BZB-FEDAFIN-LEDEN
OKT.

2

NOV.

NOV.

DEC.

2018

2018

2018

12 20

2018

EINDE MANDAAT,
FUSIE EN OVERNAME

3

VERKOOP VAN
CONSUMENTENKREDIETEN

• Opleiding met praktische
richtlijnen voor wie een opzeg
vreest of een fusie of een
overname plant.
• Dinsdag 2 oktober 2018, Biznis
Hotel Lokeren, 14u00 - 17u00
• € 70 (excl. btw)

• Precontractuele regels bij de
marketing en verkoop van
consumentenkredieten en de
mogelijke gevolgen van inbreuken
• Maandag 12 november 2018,
De Vesten Laakdal, 14u00 - 17u00
• Dinsdag 20 november 2018, Green
Park Hotel Brugge, 14u00 - 17u00
• Maandag 3 december 2018,
Huis van de Bouw Zwijnaarde,
14u00 - 17u00
• € 70 (excl. btw)
• Punten krediet in aanvraag

JULI

JULI

JULI

SEPT.

SEPT.

SEPT.

2018

2018

2018

2018

2018

2018

SEPT.

DEC.

2018

2018

27

7

WAARDEBEPALING
BIJ OVERNAME
• Concrete tips om de waarde van
een bank- of verzekeringsportefeuille of -vennootschap
te bepalen
• Donderdag 27 september 2018,
Biznis Hotel Lokeren,
13u30 - 17u00
• Vrijdag 7 december 2018, Holiday
Inn Hasselt, 13u30 - 17u00
• € 70 (excl. btw)

20 24 26 10 12 26
WORKSHOPS GDPR
• Praktische toelichting
bij handleiding en
modeldocumenten van
BZB-Fedafin.

• 20.07.2018, 09u00 - 12u00
• 10.09.2018, 14u00 - 17u00
Congrescentrum Ter Elst, Edegem
• 18.07.2018, 14u00 - 17u00
• 12.09.2019, 09u00 - 12u00
De Vesten, Laakdal

• 26.09.2018, 19u00 - 21u30
Huis van de Bouw, Zwijnaarde
• 24.07.2018, 19u00 - 21u30
Holiday Inn Expo, Gent
• 26.07.2018, 09u00 - 12u00
Green Park Hotel, Brugge
• Gratis

Cryptomunten zijn dé hype van het jaar. Oplichters weten dat ook. Zij lokken je online in de val met valse
cryptomunten en grote winsten. Maar het enige dat ze doen, is met je geld gaan lopen. Laat je daarom niet
misleiden en zorg dat je weet met wie je te doen hebt.
Lees onze tips op temooiomwaartezijn.be en voorkom online oplichting.

FSMA-NIEUWS
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Help online

oplichting

te voorkomen

Fraude, bedrog en misleiding zijn van alle tijden. Maar de laatste jaren worden oplichters steeds
vindingrijker. Hun doel is om mensen in de val te lokken en aan de haal te gaan met hun centen.
De FSMA lanceert een campagne om online oplichting te voorkomen en vraagt uw steun
om ze bekend te maken bij het grote publiek.

In haar campagne zet de FSMA drie
specifieke vormen van online fraude
uitdrukkelijk in de kijker om de burger
zo goed mogelijk te informeren. Begin
juni is ze gestart met fraude met
cryptomunten. Die kan verschillende
vormen aannemen, maar het
mechanisme blijft identiek: er worden
buitensporige winsten beloofd, maar de
effectieve uitbetaling blijft achterwege.
Na de zomer richt de toezichthouder
zich meer specifiek op online

beleggingsfraude, waarbij geïnvesteerd
wordt in niet-bestaande fondsen en
steeds een nieuwe inleg gevraagd wordt.
In het najaar komt vriendschapsfraude
aan bod. Hierbij wordt er online eerst een
vertrouwensband gesmeed, om nadien
geld te ontfutselen.
Bij elke soort online oplichting
is het resultaat hetzelfde: het
nietsvermoedende slachtoffer betaalt,
maar ziet zijn geld nooit terug.

“Als het te mooi is om waar te zijn,
is het dat ook.”

HELP DE BOODSCHAP TE
VERSPREIDEN
Help online oplichting te voorkomen
en maak de campagne van de FSMA
bekend bij uw klanten. Om u hierbij de
helpen heeft de FSMA kant-en-klaar
campagnemateriaal klaargezet zoals
aangepaste affiches, headers en teksten
voor nieuwsbrieven en een e-mailhandtekening. U kan ze downloaden
op www.temooiomwaartezijn.be en
via uw eigen kanalen verspreiden.
Bovendien zit de website boordevol
concrete info over fraude, tips en tricks,
getuigenissen van slachtoffers, enz. Op
de Facebook-pagina van FOD Economie
(www.facebook.com/FODEconomie)
vindt u bovendien geregeld updates over
de campagne, die u kan delen met uw
eigen sociaal netwerk.

MELDPUNT ONLINE FRAUDE
Klanten die toch het slachtoffer
geworden zijn van online
fraude, kunnen dit melden via
www.temooiomwaartezijn.be.

EERSTE HULP

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

verzekeringsportefeuille in regio Popering | Ieper | Heuvelland
bankportefeuille in regio Vlaams-Brabant
bank- en verzekeringsagentschap in regio Berchem
verzekeringsagentschap in regio Oudenaarde | Groot-Gent
(ex)-bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Ieper | Veurne
| Diksmuide | Poperinge
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Brasschaat
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Wervik

• bank- en verzekeringsagentschap in regio Geel | Mol |
Meerhout
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Deurne
• bank- en verzekeringsagentschap in Wijnegem
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Deinze | Waregem
| Tielt
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Groot-Dilbeek
• bank- en verzekeringsagentschap in Zuid-Limburg

GEZOCHT  VENNOOT VOOR:
•
•
•
•
•

bank- en verzekeringsagentschap in regio Kortrijk
bank- en verzekeringsagentschap in regio Meetjesland
bank- en verzekeringsagentschap in regio Wervik
bank- en verzekeringsagentschap in regio Groot-Dilbeek
bankagentschap in regio Gent

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

GEZOCHT  SAMENWERKING MET:
• 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

GEZOCHT  EEN PORTEFEUILLE/KANTOOR OM OVER TE NEMEN:
OOST-VLAANDEREN
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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
• verzekeringsportefeuille in Diest | Hasselt
• verzekeringsportefeuille in Limburg

EERSTE HULP

WEST-VLAANDEREN
• 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 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

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

 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.

Uitzonderlijk
aanbod!
In het kader van een samenwerking tussen Attentia en
BZB-Fedafin is er nu een uitzonderlijk gunstig aanbod voor
alle leden van BZB-Fedafin. Bij het intekenen op onderstaande diensten, geniet u van een uiterst voordelig tarief:

MEER INFO
Surf naar: attentia.be/bzb
of contacteer ons via:
saleskmo@attentia.be


Alles onder één dak

sociaal secretariaat
preventie & bescherming







Eén aanspreekpunt

De nodige

Een uitzonderlijk
voordelig tarief voor

voor al uw
personeelszaken

fiscaal-juridische
ondersteuning

leden van BZB-Fedafin

Gaat uw kantoor binnenkort fusioneren? Dan dient u de nodige aandacht te besteden aan de bepalingen van de CAO 32
bis. Deze heeft namelijk als gevolg dat bij een overname of fusie de reeds bestaande arbeidsvoorwaarden gerespecteerd
dienen te worden. Tevens zijn er bijkomende administratieve verplichtingen die mogelijks aan de orde zijn, zoals dimonaverplichtingen bij overlater en overnemer, administratieve verwittigingen naar officiële instanties omtrent tijdskrediet,
thematisch verlof en andere. Er komt dus heel wat bij kijken. Maar niet gevreesd, Attentia kan u hierbij ondersteunen door
vooraf een gespecialiseerde audit te voorzien zodat u volledig voorbereid bent. Of we maken een checklist op maat van uw
onderneming, en loodsen u sociaalrechtelijk door het volledige proces.

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

BZB-FEDAFIN, DE KRACHT VAN DE
ZELFSTANDIGE FINANCIËLE TUSSENPERSOON









EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

UW LIDMAATSCHAP
SNEL TERUGVERDIEND

Naam en voornaam:
Naam kantoor:
Kantooradres:
Tel:

gsm:

E-mail:
Kredietinstelling/verzekeraar:
Ondernemingsnummer:

Bent u btw-plichtig:

ja

nee

Het basislidgeld bedraagt € 300 per kalenderjaar. Dit is voor één zaakvoerder. Werkt u als natuurlijk persoon, dan is uw meewerkende echtgeno(o)te ook
inbegrepen. Voor elk bijkomende persoon actief in de zaak voegt u € 30 toe.
Stuur dit formulier naar info@bzb-fedafin.be en schrijf uw bijdrage over op BE47 0018 0683 6780.
Basislidgeld
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

€ 300,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 390,00

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

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

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

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

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

▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

