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Nieuwe wet verzekeringsdistributie op komst
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eb-lease, uw partner voor
krediet, leasing en renting.

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

WORD MAKELAAR

Bel 09 224 74 74

,

OF SURF NAAR WWW.EB-LEASE.BE

V.u. eb-lease nv – Kredietgever - Erkenningsnummers 108-549 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011672A
Burgstraat 170 - 9000 Gent, BTW BE 0424 416 570 - RPR Gent.
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Na één van de warmste zomers uit de geschiedenis en welverdiende verlofperiodes zijn

professional in de financiële sector.

we weer allen klaar voor het laatste kwartaal van het jaar. Ook wij zijn er klaar voor.

De inhoud kan geenszins als een
commercieel aanbod worden beschouwd.

Adverteren in Momentum?
Neem contact op met
Annelien Liessens,
annelien@bzb-fedafin.be
055 30 59 89
Momentum is een uitgave van BZB-Fedafin.
Verschijnt driemaandelijks.
NL: Oplage: 7 100 ex. - Verspreiding: 7 004 ex.
FR: Oplage: 3 600 ex. - Verspreiding: 3 548 ex.

We zijn tevreden dat de gedragscode tussen BZB-Fedafin en Febelfin om de “goede
relaties tussen kredietinstellingen en bankagenten” te verzekeren, haar vruchten
begint af te werpen. We zien dat banken inspanningen doen om de richtlijnen inzake
precontractuele informatie na te leven. We zien ook dat er in onderhandelingen met de
leden van het paritair overlegorgaan rekening wordt gehouden met de gedragscode.
Het zal u waarschijnlijk ook niet verbazen dat niet iedere kredietinstelling de boodschap
even goed heeft begrepen en dat de naleving van de regels soms nog wel moet worden
afgedwongen. Toch is het belangrijk dat geen enkele bank tot nu toe de gedragscode
zomaar aan haar laars lapt.
Meer dan ooit geloven we ook in “de kracht van de tussenpersoon”. Door alle
veranderingen die op de zelfstandige tussenpersonen afkomen, vergeten we soms onze
eigen kracht en dat is absoluut onterecht want wij maken elke dag een verschil voor

BZB-Fedafin
Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
BE0466 737 571 | info@bzb-fedafin.be |
www.bzb-fedafin.be

onze klanten. Belangrijk is ook dat onze klanten en gerenommeerde experten daarvan

Verantwoordelijke uitgever
Albert Verlinden
Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
albert@bzb-fedafin.be

Brussel om dit samen met uw collega’s in de verf te zetten!

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.

overtuigd zijn. “De kracht van de tussenpersoon” is dan ook het thema voor het jaarlijkse
BZB-Fedafin congres dat voor het eerst doorgaat in Brussels Expo. Bent u overtuigd
van uw eigen kracht als tussenpersoon? Dan verwacht ik u op donderdag 25 oktober in
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Nieuwe wet ver
op komst

De Europese richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) moest tegen
1 juli 2018 zijn omgezet in Belgische wetgeving. Een wet is er nog niet,
maar de tekst van het voorontwerp van wet is al bekend.
We stelden Caroline Veris en Patricia Goddet van Deloitte Belgium
een aantal vragen over de wijzigingen die dit voorontwerp meebrengt
voor uw activiteit als verzekeringstussenpersoon.
Wat is uw mening over het feit dat de Belgische wetgever heeft
geanticipeerd op een nieuwe verzekeringsbemiddelingsrichtlijn en nu
blijkt veel verder te zijn gegaan dan dat de EU is willen gaan?
De Belgische wetgever beoogde in 2013 om met de invoering van AssurMiFID een level
playing field te creëren tussen alle aanbieders van financiële producten en diensten, ter
bescherming van de consument. Vanuit het standpunt van de consument, kunnen wij
deze doelstelling zeker onderschrijven en op lange termijn zal dit waarschijnlijk ook
de richting zijn waarin de regelgeving zal evolueren, ook op Europees niveau, evenwel
met waar nodig een aangepast onderscheid tussen de verschillende segmenten van
aanbieders van financiële producten.
Bij de uitrol van AssurMiFID waren diverse ontwerp IDD-teksten nog onstabiel en de
onderhandelingen waren nog volop aan de gang. Men heeft mogelijk gedacht dat het
Europees kader eveneens verder zou gaan dan wat vandaag uiteindelijk met de nieuwe
verzekeringsdistributierichtlijn IDD op de tafel ligt.

BZB-Fedafin heeft ook bij de omzetting van de IDD gelobbyd om
die goldplating in de Belgische wetgeving terug te draaien en de
gedragsregels te beperken tot wat in de IDD wordt vereist. Heeft de
wetgever hier rekening mee gehouden? Zijn er met andere woorden
zaken waar de verplichtingen werden teruggeschroefd? Zo ja, welke?
Belangrijk om aan te geven is dat de finale omzettingstekst van de Europese IDD-Richtlijn
in Belgische wetgeving nog niet formeel gestemd is in het parlement. Wat hierna volgt, is
gebaseerd op het voorontwerp van wet goedgekeurd door de ministerraad van 20 april
2018 en is dus mogelijks nog vatbaar voor lichte wijzigingen op basis van onder meer het
advies van de Raad van State.
De voornaamste domeinen waar het voorontwerp van wet afwijkt van AssurMiFID, zijn
naar onze mening de volgende.
Op vlak van inducements stelt de wetgever voor om het bestaand “enhancement”-regime
te vervangen door het IDD-regime van “no detrimental impact”. Concreet betekent dit
dat verzekeringsdistributeurs, wanneer zij provisies, commissies of een niet-geldelijke
tegemoetkoming betalen of ontvangen, niet meer moeten aantonen dat ze hiermee de
dienstverlening aan de klant bevorderen, maar eerder dat ze geen afbreuk doen aan de
kwaliteit van de aan de klant verleende dienst. Naar ons begrip zal deze vereiste enkel
van toepassing zijn op inducements met betrekking tot verzekeringsproducten met een
beleggingscomponent en dus niet meer op alle verzekeringsproducten, in concreto
op verzekeringsproducten niet-leven. We begrijpen ook dat wordt voorgesteld om de
gedetailleerde transparantieverplichting waarbij de klant diende geïnformeerd te worden
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zekeringsdistributie
over het bestaan, de aard en het bedrag van de inducement
(of wanneer het bedrag niet konden worden achterhaald – de
berekeningswijze) te beperken. De verplichting zou worden
vervangen door een meer algemene informatieverplichting
aan de klant omtrent de aard van de vergoeding die de
tussenpersoon ontvangt en of hij met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst werkt op basis van een provisie rechtstreeks
door de klant betaald, een commissie in de premie, of om het
even welke andere soort van vergoeding (of een combinatie van).
Nieuw is evenwel dat in tegenstelling tot AssurMiFID het
(nieuwe) regime van inducements ook van toepassing zal zijn
op verbonden agenten, en dat de verzekeringssector gevraagd
wordt om in onderling overleg een gedragscode uit te werken
die zal gelden voor alle verzekeringsproducten en dus niet enkel
producten met een beleggingscomponent. Deze code moet
toelaten om op basis van objectieve criteria te beoordelen of
ondernemingen die inducements ontvangen, op eerlijke, billijke
en professionele wijze handelen in het belang van de klant. De
code dient eveneens een niet-exhaustieve lijst te bevatten van
inducements die niet langer aanvaard kunnen worden. Indien de
sector hier niet in slaagt binnen het jaar na inwerkingtreding van
de wet, dan zou de Koning hiertoe gemachtigd worden.

regime mogelijks aangepast zullen worden, blijft het belangenconflictenregime onverkort van toepassing. Vergoedingen
(geldelijk of niet-geldelijk) zullen dus steeds aan de regels van
belangenconflicten moeten getoetst worden.

Wat is uw advies aan de verzekeringstussenpersoon?
Waar moeten hun prioriteiten liggen inzake
AssurMiFID?
Op deze vraag is geen eenvoudig antwoord te geven, want
het antwoord hangt af van verschillende factoren zoals onder
meer het productengamma, de huidige organisatie en zo meer.
Aan te raden is zeker om de focus te leggen op het zo goed
mogelijk kennen van de klant om hem een zo goed mogelijk
advies te geven, producten zo goed mogelijk te kennen zowel
ten behoeve van de klant als in functie van opleidingsverplichtingen en er mee rekening te houden dat controles kijken naar
het bestaan van degelijke ‘audit trails’. Het is belangrijk om
processen en data, weliswaar op pragmatische wijze, aangepast
te documenteren en te bewaren.

Een ander domein waar de verplichtingen zouden worden
aangepast, is op het vlak van deugdelijke verslagen. In het
voorontwerp van wet is de verplichting op het vlak van
deugdelijke verslagen, in lijn met IDD, van toepassing op
verzekeringsproducten met een beleggingscomponent en
niet op andere verzekeringsproducten. Ook de machtiging
aan de FSMA om bij reglement de inhoud en de vorm van
deze verslagen verder te verduidelijken, is weggevallen. Het
wettelijk referentiekader dat er in de huidige teksten voor
handen is, is artikel 18 van de Europese uitvoeringsverordening
van 21 september 2017 (EU/2017/2359) dat eerder algemene
bepalingen oplegt, in tegenstelling tot het bestaand FSMA
reglement van 2 augustus 2016 over de deugdelijke verslagen.
Een laatste belangrijke wijziging die wordt voorgesteld in de
ontwerptekst is de schrapping van machtigingen aan de FSMA
en/of aan de koning om respectievelijk bij reglement of bij besluit
bepaalde aspecten verder te verduidelijken of maatregelen
te omschrijven.
Een belangrijke kanttekening is dat het regime van belangenconflicten onder het huidig wetgevend kader van toepassing is
op alle verzekeringsproducten (en niet enkel op verzekeringsproducten met een beleggingscomponent zoals onder IDD het
geval is) en dat dit na de omzetting van IDD ook zal blijven.
Het voorontwerp van wet bevestigt dit. Hoewel, zoals hiervoor
aangegeven, de individuele regels aangaande het inducement

Caroline Veris, Partner FSI Governance, Regulatory & Risk Deloitte
Belgium

IDD

Intussen zijn de MiFID-regels verstrengd en werkt
de bank- en beleggingssector met MiFID II. Zijn er
gevolgen van deze strengere MiFID-regels op de
verzekeringsbeleggingen?

te noteren voor de tussenpersonen is dat IDD de vereisten van
kennis en vakbekwaamheid eveneens oplegt aan de eﬀectieve
leider verantwoordelijk voor de verzekeringsdistributie als deze
niet ook de functie vervult van verantwoordelijke voor distributie.

Het MiFID II-regelgevend kader is, kort samengevat, van
toepassing op het vertrekken van beleggingsdiensten en
nevendiensten met betrekking tot financiële instrumenten.
Aangezien verzekeringsdiensten en -producten, zoals reeds het
geval bij MiFID I, niet onder toepassing van MiFID II vallen, is er
geen directe impact van MiFID II.
In de praktijk kan het voorkomen dat instellingen die zowel
‘gewone’ beleggingsproducten aanbieden als verzekeringsbeleggingen ervoor opteren om beide types van producten
aan hetzelfde of een gelijkaardig regime te onderwerpen
waardoor er een onrechtstreekse impact van MiFID II kan zijn.
Instellingen kunnen deze optie nemen omwille van diverse
mogelijke overwegingen zoals eenvoud van cliëntenbenadering,
operationele en systeemtechnische ontwikkelingen etc.

De regelgever heeft ook beslist om het kader van de nevenverzekeringstussenpersonen te verstrengen. Naast het feit dat
nevenverzekeringstussenpersonen nu ook in het register van
de FSMA dienen ingeschreven te worden, is de voorwaarde
waardoor ze al dan niet onder het toepassingsgebied van de
IDD-richtlijn zouden vallen verstrengd: het premiebedrag dat
niet mag overschreden worden, is immers verlaagd van 600 naar
200 euro per jaar. Hierdoor zullen er een groter aantal van deze
nevenverzekeringstussenpersonen onder het toezicht komen te
vallen. Maar ook zij die niet onder de IDD-richtlijn vallen, dienen
aan minimale gedragsregels te voldoen, vooral met betrekking
tot informatieverstrekking aan de klant en de zorgplicht.

Zijn er andere zaken van belang voor onze leden ten
gevolge van de omzetting van de IDD?
Een groot deel van de bepalingen van IDD zit natuurlijk al in
ons huidige wetgevend kader verwerkt. Naast wat we al hebben
aangehaald, worden met de omzetting van IDD toch een aantal
nieuwe verplichtingen ingevoerd en een aantal bestaande
verstrengd, die ook op de tussenpersoon een invloed zullen
hebben.

We lezen in het voorontwerp tot slot dat een subagent vanaf
1 oktober 2020, nog slechts een subagent kan zijn van óf een
agent, óf een makelaar, en dus niet meer zoals vandaag voor
leven bijvoorbeeld een subagent kan zijn van een agent, en voor
niet-leven van een makelaar.

We denken dan in eerste instantie aan de verstrengde vereisten
op het vlak van toezicht op producten en de eraan gelinkte
‘productgovernance’-vereisten. Deze vereisten zijn niet alleen
van toepassing op de productontwikkelaars (de verzekeraars)
maar ook op de distributeurs (tussenpersonen). De voornaamste
impact hiervan op de tussenpersonen zal zijn dat zij in hun
verkoopproces niet alleen rekening zullen moeten houden
met de doelmarkt zoals gedefinieerd door de verzekeraar,
maar dat deze doelmarkt ook beperkend werkt of met andere
woorden verkoop buiten de doelmarkt enkel per uitzonderlijke
titel kan en dient geargumenteerd te worden. Ook dienen de
verzekeraars hun distributeurs te controleren op het respecteren
van deze doelmarkt en kunnen zij hiertoe gedetailleerde
verkoopdata opvragen aan de tussenpersonen. Bovendien heeft
de tussenpersoon ook de verplichting om de verzekeraar te
informeren als zou blijken dat de productkarakteristieken niet
stroken met de doelmarkt zoals bepaald door deze laatste.
Ook worden de vereisten van kennis en vakbekwaamheid
aangescherpt. IDD hecht naast technische kennis over de
wetgeving, de gedragsregels, schadebeheer enz. in het bijzonder
belang aan de kennis van de polisvoorwaarden van de verkochte
producten en de info- en zorgplicht. Hiertoe wordt er een
jaarlijkse bijscholing opgelegd van minimum 15u (in plaats
van de 30u over drie jaar vandaag) voor alle personen die
rechtstreeks bij de distributieactiviteit betrokken zijn en voor de
verantwoordelijke(n) voor die activiteit in de leiding. Belangrijk

Patricia Goddet, Director FSI Governance, Regulatory & Risk Deloitte
Belgium
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“Nieuwe regels rond

verzekeringsdistributie garanderen
level playing field”
Wij vroegen minister van Economie Kris Peeters om zijn visie met betrekking tot de IDD-richtlijn.

De IDD-richtlijn bevat verschillende
luiken. Zo regelt zij het statuut van
de verzekeringstussenpersonen en
legt ze hen vereisten op inzake kennis,
vakbekwaamheid en betrouwbaarheid
van de medewerkers die rechtstreeks
betrokken zijn bij de distributiewerkzaamheden. Daarnaast bevat deze
richtlijn ook informatie- en gedragsregels
die van toepassing zijn op alle verzekeringsdistributeurs. De nieuwe wetgeving
garandeert een level playing field tussen
alle verzekeringsdistributeurs, of het
nu gaat om verzekeringsagenten of
handelaars die nevenverzekeringen
aanbieden.
We hebben er bij de omzetting van de
Europese richtlijn voor gekozen om op
sommige vlakken striktere bepalingen te
handhaven, om zo rekening te kunnen
houden met de specifieke kenmerken van
de Belgische markt:

1. BELANGENCONFLICTEN
Die vereisten worden op alle soorten
verzekeringsovereenkomsten toegepast
en niet enkel op verzekeringen met een
beleggingscomponent. Ook dit was
ingegeven door onze bekommernis
om een leven playing field te creëren.
Het risico op belangenconflicten
bestaat immers niet enkel voor dat
soort producten en bovendien lijkt
het voor de verzekeringsdistributeurs
eﬃciënter om aan transversale regels
te zijn onderworpen die op alle soorten
producten van toepassing zijn, waardoor
zij één en hetzelfde beleid kunnen
uitwerken voor al hun activiteiten.

2. NEVENVERZEKERINGSTUSSENPERSONEN
De bedragen die in de Richtlijn worden
voorzien onder dewelke een nevenverzekeringstussenpersoon zich niet
moet inschrijven bij de FSMA, worden
verlaagd naar 200 EUR in dit ontwerp.
We zorgen er op die manier voor dat
alle handelaars die op een substantiële
manier verzekeringen verstrekken, aan
de normen voor verzekeringstussenpersonen moeten voldoen.

3. INDUCEMENTS
De bepalingen in de Richtlijn inzake
inducements worden niet uitgebreid met
de andere verzekeringsproducten dan
IBIP (verzekeringsproducten met een
beleggingscomponent).
Voor de andere verzekeringsproducten
zullen de representatieve organisaties
van de verzekeringssector wel een lijst
moeten opstellen van de inducements
die zijn verboden omdat zij een negatieve
impact hebben op de kwaliteit van
de aan de klant verstrekte dienst en
zullen ze criteria moeten vast stellen
die het mogelijk maken te bepalen
wanneer provisies, commissies of
tegemoetkomingen in overeenstemming
zijn met de belangen van de cliënten.

4. UITBREIDING VAN
HET BEGRIP IBIP
De zgn. IBIP’s (insurance-based
investment products) zijn verzekeringsproducten waarmee een waarde
op vervaldag of een afkoopwaarde
wordt aangeboden, en waarbij die

Kris Peeters, minister van Economie

"We hebben een evenwichtige oplossing
gevonden waarbij de administratieve
verplichtingen voor de tussenpersonen
tot een minimum worden beperkt
maar waar nog voldoende
garanties worden voorzien voor de
consumentenbescherming."

waarde op vervaldag of afkoopwaarde
geheel of gedeeltelijk is blootgesteld
aan marktfluctuaties. Dit zijn dus
voornamelijk de tak 23-verzekeringsproducten en de meeste tak 21-producten,
tenzij het om producten zonder
winstdeelneming gaat. In dit ontwerp
wordt het begrip “verzekering met een
beleggingscomponent” uitgebreid tot de
in het kader van de derde pensioenpijler
afgesloten verzekeringen of aan de
vastrentende tak 21-spaarverzekeringen aangezien het om vergelijkbare
producten gaat.

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

Geef uw klanten ook toegang tot MyBroker
en win tijd voor wat echt telt!
Ontdek MyBroker op
www.brio4you.be/nl/MyBroker
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“Ik denk dat we
op de goede weg zijn”.
Midden mei vroeg volksvertegenwoordiger Caroline Cassart (MR)
minister van economie Kris Peeters of Twin Peaks II vier jaar
na de inwerkingstreding aan een evaluatie toe is. Wij stelden haar
hierover een aantal vragen.
evalueren. Het is belangrijk om te weten
in hoeverre ze al dan niet een echte meerwaarde zijn en om ze in vraag te durven
stellen indien dat nodig blijkt te zijn.

De minister heeft uw vraag
beantwoord. Bent u tevreden
met zijn antwoord of bent u nog
steeds bezorgd?

Caroline Cassart, Volksvertegenwoordiger
(MR)

U stelde minister Peeters de vraag
of Twin Peaks II geëvalueerd moet
worden. Is uw vraag het gevolg
van signalen die u uit de sector
hebt opgevangen?
Ja. Het is belangrijk voor mij om op de
hoogte te zijn van wat er in de praktijk
gebeurt. Daarom ben ik altijd bereid te
luisteren naar de actoren op het terrein.
Zij zijn de specialisten in hun domein en
zijn dan ook het best geplaatst om aan te
geven wat werkt en wat niet werkt. Als je
wetten maakt, moet je ook de gevolgen,
het nut en de toepassing van die wetten

In zijn antwoord vertelde de minister
dat hij regelmatig contact heeft met de
vertegenwoordigers van de verzekeringssector, voornamelijk in het kader van de
omzetting van Richtlijn 2015/97 van het
Parlement en de Raad van 20 januari 2016
betreﬀende verzekeringsdistributie.
Hij heeft me verteld dat hij een openbare
raadpleging heeft georganiseerd over
de voorontwerpen tot omzetting. Hij
benadrukte daarbij dat de reacties op
deze raadpleging in aanmerking zijn
genomen bij het afwerken van de teksten.
De Commissie voor Verzekeringen heeft
eveneens een advies ingediend omtrent
het ontwerp.
Ik denk dus dat we op de goede weg zijn.
Het voorontwerp tot omzetting van
de richtlijn Verzekeringsdistributie
werd ondertussen op 20 april door de
ministerraad goedgekeurd en voor advies
overgemaakt aan de Raad van State.

Wat heeft BZB-Fedafin gedaan?
• BZB-Fedafin heeft gelobbyd bij andere sectororganisaties, de FSMA, de bevoegde
ministers en enkele parlementariërs om te voorkomen dat België bij de omzetting
meer en strengere regels oplegt inzake verzekeringsdistributie. BZB-Fedafin heeft
de terugschroeving van de bestaande wetgeving bepleit.
• BZB-Fedafin heeft input geleverd wat betreft de vereiste beroepskennis,
gedragsregels en voorwaarden die toegang geven tot het beroep evenals input
voor de vereiste informatiefiches.

Het dossier zal na het parlementair reces
in de commissie worden besproken.
Wij streven naar een wet met zo weinig
mogelijk administratieve verplichtingen
voor de tussenpersonen waarbij toch
het belangrijkste doel centraal blijft
staan, namelijk de bescherming van
de consumenten zo goed mogelijk
waarborgen.

Ziet u oplossingen om de
administratieve last voor de
tussenpersonen te beperken?
Bij een vorige parlementaire vraag over
dit onderwerp heeft de minister me
verteld dat de FSMA 7 verzekeringsmaatschappijen (en hun verbonden agenten)
en 75 verzekeringstussenpersonen
(makelaars) heeft bezocht tussen mei 2015
en oktober 2016 om de juistheid van hun
adviezen over de producten van tak 21 en
23 (zorgvuldigheidsplicht) na te gaan.
De minister legde uit dat er tijdens de
eerste controles ter plaatse verschillende
terugkerende tekortkomingen inzake de
gedragsregels aan het licht zijn gekomen
en dat er ook enkele goede praktijken
werden vastgesteld.
De verslagen van de FSMA (met
pedagogische waarde) kunnen mogelijke
oplossingen aanreiken.
Hoe het ook zij, ik denk dat alle vertegenwoordigers van de verzekeringssector die
betrokken zijn bij deze reglementering
moeten worden geraadpleegd om tot
betere oplossingen te kunnen komen.
Het is belangrijk om een overzicht te
hebben van de problemen en om ze vanuit
verschillende invalshoeken te benaderen
om oplossingen te kunnen vinden. Deze
zullen dan worden besproken in de
commissie wanneer het parlement de
werkzaamheden hervat.
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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.

ANTIWITWAS
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Maak werk van uw verplichtingen
inzake

antiwitwas

Op 18 september 2017 is de nieuwe antiwitwaswet in werking getreden. De FSMA stuurde u daar al
verschillende nieuwsbrieven over. Ook vaardigde ze meerdere circulaires uit over de toepassing van de
nieuwe verplichtingen. Als tussenpersoon actief in leven zonder exclusiviteit kreeg u daarbovenop in
augustus tot drie keer toe een e-mail over een vragenlijst die moet worden ingevuld tegen 15 oktober.

NIEUWE VERPLICHTINGEN
De nieuwe antiwitwasverplichtingen
leggen sterk de nadruk op de
implementatie van een risicogebaseerde
benadering. Ze vragen van u als verzekeringstussenpersoon enkele bijzondere
bijkomende inspanningen in het kader van
de internationale strijd tegen witwassen
van geld en financiering van terrorisme.
Hebt u de vele nieuwsbrieven en
circulaires van de FSMA in de wind
geslagen of op de lange baan geschoven?
Dan raden we u ten zeerste aan om
deze bij voorrang toch door te nemen.
Het feit dat het er zoveel zijn, toont aan
dat de toezichthouder erg veel belang
hecht aan de naleving van de nieuwe
antiwitwasverplichtingen. Ze heeft naar
eigen zeggen veel moeite gedaan om
de regels duidelijk voor te stellen en
heeft zelfs een praktische handleiding
ter beschikking gesteld om de algemene
risicobeoordeling te kunnen uitvoeren.
Wie de documentatie doorneemt, zou
– althans volgens de toezichthouder –
geen moeite ondervinden om de nieuwe

regels te begrijpen en correct toe
te passen.

VRAGENLIJST
Wie actief is in leven zonder exclusiviteit
of als bankmakelaar, moet voor 15 oktober
ook een vragenlijst invullen. De FSMA wil
met deze vragenlijst een risicobeoordeling
uitvoeren voor de ondernemingen waarop
ze toezicht uitoefent en in functie daarvan
haar toezichtsprioriteiten wat betreft
antiwitwas bepalen. Het is belangrijk dat
u op tijd begint met het doornemen van
de vragenlijst. Het is immers een hele
boterham. Wie de vragenlijst niet tijdig
invult, zal worden gesanctioneerd.
De vragenlijst moet worden ingevuld met
betrekking tot de situatie op 31 december
2017, behalve voor de secties 4 (algemene
risicobeoordeling) en 5 (procedures). Deze
moeten beantwoord worden rekening
houdend met de actuele situatie. Reden
te meer dus om alle richtlijnen eens goed
door te nemen en te zorgen dat u over procedures antiwitwas beschikt en dat u de
algemene risicobeoordeling hebt gedaan.

Aan de leden van BZB-Fedafin wordt een
model van interne procedure antiwitwas
ter beschikking gesteld. Voor de algemene
risicobeoordeling gebruikt u de praktische
handleiding die de FSMA heeft opgesteld.

SENSIBILISERING EN OPLEIDING
BZB-Fedafin is van oordeel dat moet
onderzocht worden om de verplichtingen
op de tussenpersonen te verlichten
gezien het de maatschappijen zijn die de
premies innen.
Ook verwachten we van de FSMA
bij nieuwe verplichtingen toch meer
inspanningen inzake vorming naar de
beroepsverenigingen of rechtstreeks
naar de tussenpersonen toe. De
tussenpersonen betalen – zoals u zelf
heeft kunnen vaststellen – intussen een
serieuze bijdrage aan de FSMA. Wat ons
betreft, mag een veel groter deel daarvan
gebruikt worden voor sensibilisering en
vorming van de tussenpersonen. Dit is
immers cruciaal om ervoor te zorgen
dat zoveel mogelijk tussenpersonen hun
verplichtingen naleven.
Omdat we onze leden de kans wilden
geven om de nieuwe verplichtingen goed
te vatten, heeft BZB-Fedafin in september
voor de deadline van 15 oktober zelf een
opleiding georganiseerd voor hen.

▶ MEER INFO
Wie alle info over de antiwitwasverplichtingen nog eens wil nalezen,
kan terecht op de website van de
FSMA: https://www.fsma.be/nl/
verzekeringstussenpersoon.

VENNOOTSCHAPSRECHT

Nieuw

vennootschapsrecht

in de pijplijn

Het Belgische vennootschapsrecht staat aan de vooravond van de grootste hervorming van
de voorbije decennia. De bedoeling van beleidsmakers is enerzijds om het Belgische vennootschapsrecht
aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders. Anderzijds wil de wetgever
het vennootschapsrecht opnieuw dichter bij de ondernemingspraktijk brengen. Het mag geen hinderpaal
zijn voor ondernemingen, maar moet net een tool zijn voor hun organisatie en ontwikkeling.
Hét ordewoord bij de hervorming is dan ook: flexibilisering. Professor Diederik Bruloot zet
de belangrijkste wijzigingen op een rijtje en wat die voor u als tussenpersoon betekenen
Er is een nieuwe vennootschapswetgeving op komst. Wat zijn de
belangrijkste wijzigingen?
Het huidige Wetboek van
vennootschappen wordt integraal
vervangen door een nieuw Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Met andere woorden nog slechts één
wetboek voor vennootschappen én
verenigingen. Verder werd geprobeerd om
het grote aantal verschillende vennootschapsvormen terug te dringen. Dit is
evenwel slechts ten dele gelukt. Naast
de NV en BVBA blijven ook nog altijd
de maatschap, de VOF, de Comm.V. en
de CV bestaan, evenals de Europese
vennootschapsvormen SE, SCE en EESV.
Voor de Landbouwvennootschap en de
Vennootschap met een sociaal oogmerk
(VSO) werd een tussenoplossing
uitgewerkt. Deze worden geen
afzonderlijke vennootschapsvormen
maar wel specifieke ‘modaliteiten’ van
de andere vennootschapsvormen.
Een andere belangrijke evolutie is dat
het onderscheid tussen handels- en
burgerlijke vennootschappen verdwijnt.
Alle vennootschappen zijn aan het
ondernemingsrecht onderworpen en
kunnen dus voortaan failliet worden
verklaard. Een laatste overkoepelende
wijziging betreft de beperking van de
bestuurdersaansprakelijkheid. Het

nieuwe vennootschapsrecht slaat en
zalft op dat vlak. Enerzijds wordt de
verantwoordelijkheid van bestuurders
doorheen de nieuwe wet meer in de verf
gezet. Anderzijds worden de bedragen
waarvoor bestuurders aansprakelijk
kunnen worden gesteld, voortaan
geplafonneerd als blijkt dat zij fouten
hebben gemaakt. De gehanteerde
maximale schadevergoedingsbedragen
zijn gelinkt aan de economische omvang
van de vennootschap. Bij de kleinste
vennootschappen is de aansprakelijkheid
beperkt tot 250.000 euro. Bij de grootste
vennootschappen geldt een aansprakelijkheidsbeperking tot 12 miljoen euro .
Uiteraard geldt de beperking niet in geval
van fraude.
Naast deze meer algemene wijzigingen
vallen uiteraard ook belangrijke wijzigingen op te tekenen voor de afzonderlijke
vennootschapsvormen, in het bijzonder
voor de BVBA, de NV en de CV.

Onze leden werken overwegend
via een BVBA. Wat zijn daar de
meest opvallende wijzigingen?
De regels voor de BVBA werden
nagenoeg geheel herschreven. Om die
trendbreuk meer kracht bij te zetten,
werd de vennootschapsvorm meteen ook

herdoopt tot BV (Besloten Vennootschap).
In het Frans werd gekozen voor Société
à Responsabilité Limité (SRL). Meest in
het oog springend is dat de BV voortaan
een kapitaalloze vennootschap wordt. Dat
betekent vooreest dat voor de oprichting
van een BV, zoals in veel andere landen,
geen minimumkapitaal meer moet
worden samengebracht. De impact
gaat evenwel veel verder. Aangezien het
juridische concept ‘kapitaal’ verdwijnt,
verdwijnen meteen ook zaken zoals een
kapitaalverhoging en –vermindering
en moet evenmin nog met het kapitaal
rekening worden gehouden wanneer
dividenden worden uitgekeerd. De
wijzigingen zijn op die manier niet alleen
van belang voor de nieuw opgerichte
vennootschappen, maar ook voor alle
bestaande vennootschappen.
Maar opgelet. In de plaats van de
regeltjes die aan het kapitaal waren
vastgeknoopt, komen voortaan andere
regeltjes. Zo wordt de verplichting
om een minimumkapitaal samen te
brengen, vervangen door een algemene
verplichting om voor voldoende
aanvangsfinanciering te zorgen; een
verplichting die bovendien moet worden
gedocumenteerd in een financieel plan.
Wie met andere woorden roekeloos
een BV opricht, kan daar later in zijn

VENNOOTSCHAPSRECHT
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privévermogen de gevolgen van dragen.
Dit maakt meteen ook duidelijk dat het
verdwijnen van het kapitaal allerminst
betekent dat de wetgever niet langer
belang hecht aan het aanhouden van een
solide eigen vermogen.
Kapitaalverminderingen verdwijnen in de
BV. Alle uitkeringen, ongeacht welk deel
van het eigen vermogen wordt uitgekeerd,
worden aan dezelfde regels onderworpen.
Nieuw en een belangrijke verbetering
daarbij is dat niet langer uitsluitend naar
de balans mag worden gekeken, maar
ook naar de financiële realiteit. Er mag
maar een uitkering gebeuren wanneer
de vennootschap slaagt voor een
zogenaamde liquiditeitstest. Het bestuur
moet er zich van vergewissen of de
vennootschap na de uitkering wel nog zal
kunnen blijven voortgaan met het betalen
van haar schulden.
Bij gebrek aan kapitaal verdwijnt ook
de kapitaalverhoging als dusdanig. Dat
neemt echter niet weg dat ook in de BV
na de oprichting nog nieuwe inbrengen
kunnen gebeuren en nieuwe aandelen
worden uitgegeven. Die aandelen hebben
niet langer een nominale waarde of
inbrengwaarde. De aandelen worden
uitgegeven tegen hun reële waarde die
door het bestuur in een verslag moet
worden vastgesteld. Op het vlak van de
inbreng moet verder ook nog melding
worden gemaakt van de mogelijkheid
om in de BV zogenaamde inbrengen
van nijverheid te doen. Het betreft de
inbreng van toekomstige prestaties of van
niet-gematerialiseerde knowhow. Zoals
bij alle inbrengen in natura zal ook voor
dergelijke inbrengen een bedrijfsrevisor
de waarde moeten controleren die op een
dergelijke inbreng wordt gekleefd.
Een andere flexibilisering in dat verband
is dat in de BV wordt afgestapt van de
regel dat alle aandelen identiek moeten
zijn. Een BV kan verschillende soorten
aandelen uitgeven, waarbij bijvoorbeeld
aan de aandelen van een bepaalde soort
een dubbel stemrecht wordt toegekend of
een groter winstrecht. Uiteraard worden
de nodige mechanismen ingebouwd om
misbruik bij de invoering van dergelijke
aandelen te voorkomen.

Diederik Bruloot, Professor Universiteit Gent

Naast de wijzigingen die verband houden
met het verdwijnen van het kapitaal,
vallen ook nog een aantal andere
wijzigingen op te tekenen voor de
BV. Zo wil de wetgever dat we ook in
besloten vennootschappen voortaan over
‘bestuurders’ spreken in plaats van over
‘zaakvoerders’. Ook werd een belangrijke
flexibilisering doorgevoerd op het vlak
van de verkoop van aandelen. Nu is bij
de overdracht van aandelen steeds de
instemming van de helft van de vennoten
die drie vierde van het kapitaal vertegenwoordigen vereist. In de toekomst kan
in de statuten van dit principe worden
afgeweken en kan de aandelenoverdracht
in de BV geheel vrij worden gemaakt,
zoals dat vandaag enkel in de NV kan.
Waar de lijn van de flexibilisering niet
werd doorgetrokken is op het vlak
van de verplichte tussenkomst van de
notaris. Deze werd immers onveranderd
behouden, zowel voor oprichting als voor
de statutenwijziging in een BV.

Daarnaast is er ook een
aanzienlijk deel dat werkt via
een CVBA. Wijzigt hier iets
voor hen?
Voor zij die via een CVBA werken,
is de impact van de hervormingen
bijzonder groot. De CVBA, die tot CV
wordt omgevormd, mag enkel nog
gebruikt worden door ondernemingen
die werkelijk volgens het coöperatieve
gedachtegoed ondernemen. Concreet
betekent dit dat alle vrije beroepen en
andere dienstverleners die momenteel
van deze vennootschapsvorm gebruik
maken, dit niet langer zullen mogen
doen. Zij moeten zich verplicht tot een
BV omvormen. Het goede nieuws is
evenwel dat de mogelijkheden die er
vandaag specifiek in de CVBA zijn, er in
de toekomst ook voor de BV zullen zijn.
Daarbij gaat het in het bijzonder om de
flexibiliteit inzake toe- en uittredingen uit
de vennootschap.

VENNOOTSCHAPSRECHT

Bankagentschappen en verzekeringstussenpersonen worden
groter, meer en meer vennootschappen ontstaan uit fusies of
overname en hebben meerdere
vennoten met één of meerdere
zaakvoerders. Wij verwachten dat
conflicten tussen vennoten zullen
toenemen, dat er discussies zullen
ontstaan inzake vrijwillige en
gedwongen uittreding. Biedt de
nieuwe vennootschapswetgeving
daar betere tools?
De regels inzake fusies en overnames
blijven als dusdanig grotendeels
ongewijzigd. Het klopt dat waar
samenwerkingen aanleiding kunnen
geven tot synergiën, zij inderdaad
ook de kans op conflicten verhogen.
De procedures inzake uittreding en
uitsluiting vormen het voornaamste
antwoord op dergelijke conflicten. De
bestaande regels in dat verband worden
in de nieuwe wet verduidelijkt en het
wordt ook mogelijk om in de statuten

van de vennootschap op dergelijke
conflictsituaties te anticiperen. Van groot
belang is daarbij de mogelijkheid om
ook in de BV vennoten te laten uittreden
of hen uit te sluiten op kosten van de
vennootschap. Naar analogie van wat
vandaag uitsluitend in de CV kan, kan
de uittredende of uitgesloten vennoot
zijn scheidingsaandeel opnemen uit
het vennootschapsvermogen. Daarbij
hoeft er geen tussenkomst te zijn van de
rechtbank. Het volstaat dat op voorhand
duidelijk in de statuten wordt vastgelegd
hoe de waarde van het scheidingsaandeel
moet worden bepaald.

Wanneer wordt de nieuwe
wetgeving van kracht?
De hervormingen zijn momenteel
in behandeling in het Parlement.
De definitieve goedkeuring wordt
verwacht in het najaar. Voor de nieuwe
vennootschappen zouden de nieuwe
regels nagenoeg onmiddellijk van
toepassing worden. De vooropgestelde

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

Febelfin Academy

Uw partner voor certificaties,
examens & bijscholingen

Learning, key for evolution

Ontdek ons aanbod op

FEBELFIN ACADEMY VZW
Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

datum is 1 januari 2019. Maar als de
voorstellen niet snel genoeg worden
goedgekeurd, dan zal deze datum
vermoedelijk enkele maanden worden
opgeschoven.

Wat met bestaande
vennootschappen?
Voor de bestaande vennootschappen
treden de nieuwe regels pas op 1 januari
2020 in werking. Bovendien krijgen zij
een periode van vier jaar, dus tot 1 januari
2024, om hun statuten aan het nieuwe
recht aan te passen. Deze termijn geldt
ook voor de CVBA’s die zich tot BV
moeten omvormen.

BZB-Fedafin organiseert een
opleiding waar Diederik Bruloot de
belangrijkste wijzigingen van de
hervorming van het vennootschapsrechtvoor de tussenpersoon op een
rijtje zet (zie p. 20).

FSMA
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Bijdrage tussenpersonen in

werkingskosten FSMA

te hoog

In augustus ontvingen tussenpersonen de uitnodiging tot betaling van de bijdragen in de werkingskosten
van de FSMA. Tal van tussenpersonen schrokken van het bedrag en checkten bij ons of dit wel normaal
was. Anderen lieten weten dat we dringend actie moesten ondernemen om deze bijdrage te verminderen.
al waren ingeschreven, hun jaarlijkse
bijdrage betalen voor het volledige jaar.
Dit betekent dat zij in dat jaar een enorme
vergoeding aan de FSMA moeten betalen.

WAT DOET BZB-FEDAFIN?

In 2016 trok BZB-Fedafin al aan de
alarmbel na een vergelijking van de
verdeling van de bijdragen in 2016. Twee
jaar later zijn de kosten nog niet naar
omlaag gegaan. Integendeel, door de
invoering van de statuten bemiddelaar
in hypothecair krediet en bemiddelaar
in consumentenkrediet, zien vele
tussenpersonen hun bijdrage nog
verdubbeld.

in consumentenkrediet”, moeten krediettussenpersonen ook voor deze activiteit
een bijdrage leveren aan de FSMA. De
totale bijdrage voor deze tussenpersonen
bedraagt zo vaak meer dan € 2.000 per
jaar voor een kantoor met twee personen.
Komen er nog meer vvd’s, eﬀectieve
leiders of pcp’s bij, dan loopt dit bedrag
verder op.

VAAK MEER DAN € 2000 PER JAAR

Wie zich wenst in te schrijven als
tussenpersoon voor alle activiteiten dient
van meet af aan € 2.632 te betalen (nl.
€ 658 per statuut), enkel en alleen om zich
te registreren. Hetzelfde geldt voor de
nieuwe vennootschappen die door fusies
tussen verschillende bankagentschappen
ontstaan. Daarbovenop moeten deze
vennootschappen of tussenpersonen
die voor de fusie en de aanvraag ook

HOGE INSCHRIJVINGSKOSTEN
Een groot deel van de tussenpersonen
combineert de verschillende activiteiten
en is dus zowel als bemiddelaar in
bank- en beleggingsdiensten, verzekeringsbemiddelaar, bemiddelaar in
consumentenkrediet en bemiddelaar in
hypothecair krediet ingeschreven. Sinds
de invoering van de statuten “bemiddelaar
in hypothecair krediet” en “bemiddelaar

• Bijdrage die rekening houdt met de
cumul van activiteiten
BZB-Fedafin dringt aan bij de FSMA
en de bevoegde kabinetten om de
bijdrage van de tussenpersonen in
de globale bijdrage te herbekijken en
vooral ook om rekening te houden
met die tussenpersonen die de
activiteiten combineren en waarvan
de FSMA steeds opnieuw voor
een groot deel dezelfde gegevens
opvraagt en controleert. Voor die
mensen moet een vermindering van
de bijdrage mogelijk zijn.
• Meer coaching en begeleiding
Gezien de hoge bedragen die de
tussenpersonen aan de FSMA
moet betalen, menen wij dat deze
meer inspanningen mag doen ten
voordele van de tussenpersoon.
Nu de regels alsmaar complexer
worden, zou het ook met het oog
op de bescherming van de klant veel
eﬃciënter zijn, indien de toezichthouder zich meer zou richten op
coaching en begeleiding van de
tussenpersonen. De FSMA zou
bijvoorbeeld checklists, modeldocumenten, concrete richtlijnen voor
de wettelijke informatie, etc. kunnen
opstellen. Het kan de consument
alleen maar ten goede komen.

GDPR

Verwerking van medische
en strafrechtelijke

gegevens
door financiële tussenpersonen

De GDPR zorgt voor problemen bij verzekeringstussenpersonen voor het opvolgen van schadedossiers
inzake verzekeringen waarbij gezondheids- en strafrechtelijke gegevens worden verwerkt. In de kaderwet
die het parlement tijdens de zomer goedkeurde, werd een aanpassing goedgekeurd met betrekking tot
de verwerking van strafrechtelijke gegevens. Voor de verwerking van gegevens over gezondheid gebeurde
voorlopig nog niets. BZB-Fedafin volgt het dossier van nabij op.

Als tussenpersoon verwerkt u ongetwijfeld soms strafrechtelijke
gegevens. Maar door de GDPR waren hier serieuze beperkingen
aan verbonden. Dit probleem werd verholpen doordat de
wetgever er in de uitvoering van deze Europese verordening voor
geopteerd heeft om de verwerking van strafrechtelijke gegevens
in meer gevallen mogelijk te maken. Deze kunnen nu ook
worden verwerkt indien de betrokkene uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming heeft gegeven of indien de betrokkene deze
kennelijk zelf heeft openbaar gemaakt.
De verwerking van strafrechtelijke gegevens was niet het enige
probleem dat BZB-Fedafin op diverse niveaus heeft aangekaart.
Ook de verwerking van medische gegevens werd door de GDPR
immers aan banden gelegd. De GDPR voorziet immers dat
een verwerking van deze gegevens slechts mogelijk is indien
de betrokkene daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft
gegeven. Maar in de praktijk zorgt dit voor problemen in de
verzekeringssector, onder meer in het kader van het beheer van
hospitalisatieverzekeringen.
Daarom stelden wij voor om een oplossing te voorzien naar
analogie met de regeling in de Nederlandse wetgeving. Deze
bepaalt bijvoorbeeld uitdrukkelijk dat het verbod om gegevens
over gezondheid te verwerken, niet van toepassing is indien
de verwerking geschiedt door verzekeraars of financiële
dienstverleners die in verzekeringen bemiddelen, voor zover de
verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dan wel voor het assisteren bij het beheer en
de uitvoering van de verzekering.
In de Belgische kaderwet heeft het Parlement besloten om geen
gelijkaardige bepaling op te nemen. Niet omdat men ertegen is,
maar omdat - zo blijkt uit het verslag van de bespreking in het
Parlement en uit het antwoord op een parlementaire vraag - de

staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer van oordeel
is dat het moet worden voorkomen dat specifieke situaties
worden geregeld in een kaderwet. Aangezien het probleem met
betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens zich
specifiek stelt in de verzekeringssector, is het volgens de Backer
aan minister van Economische Zaken Kris Peeters om uit te
zoeken of er ter zake een wetsontwerp moet worden ingediend
dan wel of het Parlement een initiatief moet nemen om die
situatie uit te klaren, aangezien hij bevoegd is voor de aanpassing
van de wet met betrekking tot de verzekeringssector. Terwijl
minister Peeters eerst net de vraag hierover had gesteld aan
staatssecretaris De Backer.
BZB-Fedafin begrijpt dit gepingpong tussen de minister en de
staatssecretaris niet. Feit is dat er in België nu geen specifieke
regeling bestaat voor de verwerking van gezondheidsgegevens
door verzekeraars en bemiddelaars en dat dit de zaken voor de
verzekeringsmakelaars nodeloos bemoeilijkt. We hopen dat de
regering toch nog een oplossing wil aanreiken. BZB-Fedafin blijft
dit dossier voor u opvolgen.

HANDLEIDING EN
MODELDOCUMENTEN GDPR
BZB-Fedafin heeft voor haar leden een handleiding en
modeldocumenten uitgewerkt op basis van modellen die
UNIZO aan haar sectororganisaties ter beschikking heeft
gesteld. De handleiding en modeldocumenten helpen
de tussenpersoon om aan zijn GDPR-verplichtingen
te voldoen. Leden kunnen deze downloaden in het
ledengedeelte van onze website www.bzb-fedafin.be.

GDPR
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"Oplossing

lag voor de hand"
In mei stelde u een parlementaire
vraag aan minister van
Economie Kris Peeters over de
problemen omtrent de GDPR en
hospitalisatieverzekeringen. Waar
ligt precies het probleem?
De GDPR zorgt ervoor dat iedereen plots
anders moet omgaan met informatie, en
dat brengt een hoop problemen met zich
mee. Ik kreeg van verschillende makelaars
te horen dat DKV hen plots niet meer
op de hoogte hield van schadedossiers
omdat het over medische gegevens
van de klant ging. Maar hoe kan een
tussenpersoon nu zijn klant correct
opvolgen en adviseren als hij zelf geen
informatie krijgt? Peeters bevestigde
het probleem, maar verwees door naar
staatssecretaris De Backer.
Bij de bespreking van de privacywet heeft
mijn fractie daarom een amendement
ingediend om dit terug mogelijk te

Johan Klaps, volksvertegenwoordiger N-VA

maken. Staatssecretaris De Backer wilde
dit echter niet aanvaarden en stelde voor
dit via een verzekeringswet op te lossen.
Dat kan natuurlijk, maar dit zorgt weer
voor onnodig tijdverlies. En op het terrein
sukkelt men voorlopig dus voort.

Hoe zou u dit oplossen als u
minister was?
Iedereen moet toegang hebben tot de
informatie die je nodig hebt om je beroep
uit te oefenen. Door ons amendement
te aanvaarden, zou dat meteen opgelost
zijn. In de politiek duurt alles vaak lang,
maar soms is dat echt niet nodig.

Hoe hebben ze dit opgelost in
Nederland?
Simpelweg met een artikel in de
privacywet, net zoals wij hadden
voorgesteld. Hollandse nuchterheid
zeker?

25.10.2018
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Verandering, disruptie
en revolutie
Disruptie is een fenomeen van alle tijden, maar sinds enkele jaren zitten we in een stroomversnelling.
Maar waar gaat het eigenlijk over? En wat betekent dat voor u als tussenpersoon?
Waar liggen de opportuniteiten voor u? Rogier De Langhe van UGent licht toe als voorsmaakje
op zijn presentatie op ons congres.
Hoe ziet u de financiële sector evolueren in de nabije
en iets verdere toekomst?
Digitalisering gaat niet alleen om het digitaal maken van
processen die vroeger op papier gebeurden. De gevolgen gaan
veel verder. Digitalisering verlaagt drastisch de transactiekosten

voor communicatie, coördinatie en informatieverwerking. Telkens
wanneer dit in het verleden gebeurde, denk aan de uitvinding van
het wiel, het schrift of de drukpers, had dit ingrijpende gevolgen
voor hoe we onze maatschappij organiseren als geheel. De
gevolgen voor de financiële sector zullen daarom niet intern aan de
sector blijven, maar ook de manier veranderen hoe die sector zich
verhoudt tot de maatschappij.
Neem vertrouwen, de essentie van de financiële sector.
Vertrouwen berust traditioneel in verticaal georganiseerde
instellingen, met centrale banken als ultiem ankerpunt. Vandaag
ontstaan nieuwe netwerken van vertrouwen die niet verticaal
maar horizontaal worden georganiseerd. De blockchain-technologie onderliggend aan de Bitcoin is daar zelfs maar één
voorbeeld van. Van toeristen en politici tot soldaten en
criminelen organiseren zich steeds vaker horizontaal. Het feit
dat mensen makkelijker met elkaar kunnen samenwerken en
informatie transparanter wordt, zorgt ervoor dat het vermogen
om vertrouwen te creëren als het ware wordt gedemocratiseerd.
De vraag wat de toekomst is van verticale instellingen zoals
banken is niet beperkt tot financiële instellingen. Of je nu
gaat luisteren bij politieke partijen, natiestaten, hotelketens of
supermarkten, ze zijn allemaal met diezelfde vraag bezig.
Is hun voortbestaan direct bedreigd? Zover zou ik niet gaan.
Maar de meeste scenario’s gaan wel uit van een belangrijke
verschuiving in de rol van verticale instellingen, van controlerend
naar faciliterend. In plaats dat financiële instellingen vertrouwen
creëren, zouden ze dan eerder mensen helpen om voor elkaar
dat vertrouwen te creëren. Net zoals Google zelf geen content
maakt, maar mensen helpt om elkaars content terug te vinden.

Gelooft u in de voordelen van een steeds
verdergaande digitalisering in de financiële sector?
Is het met andere woorden terecht dat onze banken
zoveel investeren in digitalisering?

Rogier De Langhe, Economiefilosoof aan de Universiteit Gent

Er zijn twee soorten investeringen in digitalisering, evolutionaire
en revolutionaire. De eerste zijn investeringen die financiële
instellingen helpen om te doen wat ze al deden, maar dan op een
digitale manier. De tweede zijn investeringen in het herdenken
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van de rol van financiële instellingen in
de maatschappij als geheel. Het gros
van de investeringen in digitalisering is
vandaag van de eerste soort. Je kan dat
de financiële instellingen ook moeilijk
kwalijk nemen. Het zijn duidelijke plannen
met een begin- en eindpunt die op korte
termijn een duidelijke financiële return
genereren. Maar wie werkelijk gelooft dat
de digitalisering niet louter draait om een
paar nieuwe businessmodelletjes zoals
Uber en Airbnb, maar om verandering
van hoe we de maatschappij organiseren
als geheel, die zal ook investeringen van
de tweede soort moeten durven maken.
Ook al is het verre van duidelijk welke
investeringen dat dan precies moeten zijn
en hoeveel ze ooit gaan opbrengen.

U bent nogal thuis in de
deeleconomie. Ziet u daar een
impact op de financiële sector?
En meer bepaald op de financiële
tussenpersonen?
De impact op de economie van mensen
die elkaars wagen of boormachine
delen is verwaarloosbaar. Maar de
deeleconomie is veel meer dan dat.
Eerder dan het delen van goederen, wordt
het productieproces om tot die goederen
te komen gedeeld. Het onderscheid
tussen consumenten en producenten
vervaagt. Neem Facebook als voorbeeld.
Het ene moment ben je een consument,
de seconde erop plots producent. Die
logica ontstond in de digitale sfeer rond
platforms als Wikipedia, een encyclopedie
die wordt gemaakt door dezelfde mensen
die hem lezen. Maar sinds de komst van
de smartphone heeft die “prosumenten”-logica de overstap gemaakt naar
de fysieke wereld. Plots krijgen grote
producenten in mature sectoren
concurrentie van hun eigen consumenten,
die zich als gevolg van de digitalisering
kunnen organiseren om voor elkaar
datgene te maken waar ze voorheen enkel
bij de producent voor terecht konden.
Denk aan Airbnb in de hotelsector,
Uber in de taxisector maar evengoed de
manier waarop buurt-Whatsappgroepen
concurreren met de politie voor de creatie
van veiligheid, of groepen buurtbewoners
die microgrids voor elektriciteit, water
en riolering proberen opzetten om

Momentum | 19

zo onafhankelijk te worden van grote
nutsbedrijven.
Dit zijn geen marginale fenomenen.
Prosumentenproductie gaat om
aanzienlijke marktaandelen in cruciale
strategische sectoren zoals energie,
mobiliteit, veiligheid en huisvesting. Deze
traditioneel vaak defensieve sectoren
met lange afschrijvingstermijnen worden
plots ondermijnd door zwermen van
hun eigen gebruikers die als het ware uit
het niets de concurrentie organiseren
en zich daarbij weinig aantrekken van
juridische en andere bezwaren. Volgens
mij onderschatten financiële instellingen
deze disruptieve risico’s wanneer ze
miljardenleningen verstrekken aan
nutsbedrijven en overheden.

U wees onlangs op de gevaren bij
het toepassen van regelgeving van
de oﬄinewereld op de digitale
wereld. Ziet u dit ook gebeuren in
de financiële sector?
De fundamenten van onze bestaande
wetgeving stammen steevast uit een
tijdperk waarin van digitalisering nog
geen sprake was. Zo is heel wat wetgeving
gericht op bedrijven met een fysieke
hoofdzetel en een CEO. Overheden
zoals de Europese Unie richten zich op
platforms zoals Facebook en Google,
omdat die nog het meest lijken op
de bedrijven van vroeger. Maar die
platforms maken eigenlijk niks. Het zijn
de zwermen van gebruikers erop die
productieve activiteiten ontplooien. Maar
de middelen van overheden zijn helemaal
niet geschikt om vat te krijgen op die

zwermen. Daarvoor zouden overheden
eigenlijk meer een soort platforms
moeten worden. Wat de vraag oproept
of Google misschien de overheid van de
toekomst is.

Wat komen we te weten tijdens
uw presentatie op het congres van
BZB-Fedafin?
Zorgt digitalisering voor een evolutie
of een revolutie? Die vraag probeer ik
te beantwoorden. Er hangt veel van af,
zoals het soort investeringen dat de
komende jaren moet worden gedaan
om competitief te blijven. Er zijn genoeg
goeroes die vandaag de toekomst
proberen voorspellen, maar ik geloof
dat we meer kunnen leren door naar het
verleden te kijken. Nog niet eens zo lang
geleden vond immers al een revolutie
plaats van een ongelooflijke magnitude,
de Industriële Revolutie. Ik leg uit waarom
we die periode een revolutie noemen,
wat ervoor zorgde dat een cascade van
verandering op gang werd gebracht die
leidde tot het herorganiseren van onze
maatschappij als geheel, en op welke
manier net de factoren die toen alles
in gang hebben gezet vandaag aan het
veranderen zijn.

Rogier De Langhe geeft op
het BZB-Fedafin congres een
macro-economische visie over
disruptie in de financiële sector en
de gevolgen van dit fenomeen op uw
activiteit als tussenpersoon.

EXCLUSIEF VOOR LEDEN

Opleiding
HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT:
AANDACHTSPUNTEN VOOR DE
TUSSENPERSOON

2,5 punten
BANK
2,5 punten
VERZEKERING

Inschrijven
Naam kantoor:

Het vennootschapsrecht staat aan de vooravond van een
fundamentele hervorming. Deze opleiding wil een overzicht
bieden van de krachtlijnen van de hervorming en zoomt in op de
wijzigingen die van belang zijn voor financiële tussenpersonen,
zowel voor hun dagelijkse praktijk als voor hun eigen
kantoororganisatie.

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

Komen onder meer aan bod:

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

• de afgeschafte vennootschapsvormen;
• het nieuwe onderscheid tussen vennootschappen en
verenigingen;
• het nieuwe BV-recht;
• de nieuwe bepalingen inzake bestuur en vertegenwoordiging
in NV en BV;
• en nieuwigheden inzake overdracht van aandelen.

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

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

SPREKER
Diederik Bruloot, Professor Universiteit Gent

Kantooradres:
...................................................................................................

DATA & LOCATIES
• 06.11.2018, 14u00 - 17u00
Holiday Inn Expo Gent

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

• 19.11.2018, 14u00 - 17u00
Green Park Hotel Brugge

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

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

100 EURO (EXCL. BTW), 40% KORTING MOGELIJK
VIA KMO-PORTEFEUILLE

Stuur deze strook naar esther@bzb-fedafin.be
of schrijf in op www.bzb-fedafin.be.
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Digitalisering: een nieuwe
bron van analfabetisme?
De wereld digitaliseert in een snel tempo. Kan iedereen wel nog volgen?
Een studie over de digitale geletterdheid van de Gezinsbond toont dat
niet iedereen al goed overweg kan met de digitale kanalen. Erika Coene
van de Gezinsbond licht als voorsmaakje voor haar presentatie op ons
congres toe wat de gevaren zijn van deze digitale kloof en het zoveel
mogelijk reduceren van de fysieke schakel.
Erika Coene, Attachee Studiedienst van de
Gezinsbond

Hoe is het gesteld met de digitale geletterdheid van
de gemiddelde Belg?
Dat is precies de vraag die wij ons ook stelden in 2016. Ons
buikgevoel vertelde ons dat het heersende discours hieromtrent
niet echt met maatschappelijke realiteit strookte. Daarom deden
we een face-to-face-bevraging bij meer dan 1000 Belgen. De
resultaten hiervan bevestigden ons vermoeden. Afhankelijk van
de bevraagde competentie verschillen de resultaten, maar in het
algemeen kunnen we zeker besluiten dat er nog heel wat werk
aan de winkel is. De leemtes zijn bovendien niet beperkt tot wel
omlijnde doelgroepen, zodat een brede aanpak vereist blijft.

Overheid en bedrijven digitaliseren sneller dan de
gezinnen. Welke gevolgen heeft dit op korte en
lange termijn?
Daar legt u de vinger op de wonde. De snelheid waarmee
digitalisering wordt doorgevoerd, moet inderdaad afgestemd
worden op de digitale competenties van gezinnen. Als dat
niet het geval is, heeft dat voor gevolg dat communicatie
niet optimaal kan verlopen. En dat is in het nadeel van zowel
de dienstverleners als voor de ontvangers. Als facturen
bijvoorbeeld enkel nog elektronisch worden verzonden, is
dat niet alleen heel vervelend voor gezinnen die niet digitaal
vaardig zijn. Zij bouwen achterstallen op zonder er zich van
bewust te zijn, wat op termijn kan zorgen voor onevenwicht
in gezinsbudgetten. Zij worden geconfronteerd met een
stopzetting van dienstverlening zonder dat ze schuld hebben
aan de situatie. Maar ook voor bedrijven blijft een dergelijke
mismatch niet zonder gevolgen. Zij worden geconfronteerd met
onbetaalde facturen, met alle bijhorende beslommeringen. Ze
mislopen ook de kans tot communicatie met deze klanten.
De overheid draagt hier uiteraard een nog grotere verantwoordelijkheid. Zij moeten iedere burger zonder uitzondering eenzelfde
dienstverlening garanderen. Een overheid kan zich hierbij in geen
geval 'collateral damage' veroorloven. Zonder omkadering wordt
digitalisering een bron van sociale uitsluiting.

Wat kunnen banken, verzekeraars en
kredietinstellingen doen?
De verantwoordelijkheid ligt zeker niet alleen bij banken,
verzekeraars en kredietinstellingen. Ieder bedrijf, en zeker ook
de overheid, moet de nodige inspanningen leveren. Maar het
spreekt voor zich dat financiële dienstverleners een bijzondere
plaats bekleden in dit verhaal. Mensen die aarzelen om de stap
naar digitale communicatie te zetten, geven vaak aan dat een
gebrek aan vertrouwen hiervan aan de basis ligt. Dat speelt
uiteraard dubbel zo sterk als het over geldzaken gaat.
De vereiste inspanning is tweeledig: enerzijds moeten maximale
inspanningen geleverd worden om zoveel mogelijk mensen mee
te krijgen in het digitale verhaal. Dat kan door zo laagdrempelig
mogelijke toepassingen te ontwikkelen, door individuele
begeleiding bij het verkennen ervan en door een gedegen
opvolging van klanten. Anderzijds moeten altijd alternatieve
communicatiekanalen aangeboden worden voor wie niet in staat
is om digitaal te communiceren, wat de reden daarvoor ook is.

Ziet de Gezinsbond in dit kader een rol weggelegd
voor de zelfstandige financiële tussenpersoon?
Persoonlijk contact is het sleutelwoord voor het dichten van de
maatschappelijke kloof die door digitalisering is ontstaan en die
nog sterk uitbreiding zal nemen de komende jaren. Dat is bij
uitstek een rol die zelfstandige financiële tussenpersonen op zich
kunnen nemen. Zij kunnen de noodzakelijke brug tussen beide
werelden vormen.

Wat komen we te weten tijdens uw presentatie op
het congres van BZB-Fedafin?
De Gezinsbond is bezorgd over de wijze waarop digitalisering
razendsnel wordt doorgevoerd. Daarom hebben we zowel in
2016 als in 2017 een bevraging georganiseerd, waarvan we de
resultaten graag met u willen delen. Ons standpunt over digitalisering reikt ook mogelijke pistes aan om gezinnen zoveel als
mogelijk te ondersteunen en om sociale uitsluiting te voorkomen.
Daar willen wij graag met u van gedachten over wisselen.

CYBER SECURITY

wapent
u zich tegen
digitale dreiging?
Hoe

De wereld digitaliseert in versneld tempo, maar deze digitalisering brengt ook heel wat gevaren
met zich mee zoals cyberspionage, hacking, cyberaanvallen, etc. De digitale veiligheid lijkt steeds meer
in het gedrang te komen. Hoe kan u zich als tussenpersoon wapenen tegen deze gevaren?
Drie organen beantwoorden vragen over grenzen en gaten van de digitale wereld en hoe zij omgaan
met die toenemende dreiging.

CYBER SECURITY COALITION
Wat is de Cyber Security Coalition en waarom
werd deze opgericht?
De Belgische ‘Cyber Security Coalition’ of kortweg
‘Coalition’ werd begin 2015 opgericht om Belgische
organisaties weerbaarder te maken tegen een cyberaanval,
hetzij via preventieve of beschermende maatregelen of
door detectie- en response-mogelijkheden. De Coalition
draagt hieraan bij door een sterk nationaal ‘ecosysteem’
uit te bouwen. Een actief netwerk van cybersecurity-specialisten uit de overheid, de academische wereld en
het bedrijfsleven, werd opgericht om vaardigheden en
expertise uit te wisselen in een vertrouwelijk platform
dat de informatie-uitwisseling en het uitvoeren van
gezamenlijke acties tussen deze experten bevordert.

Wie zijn jullie leden en wie kan lid worden?

Jan De Blauwe, voorzitter Cyber Security Coalition

De Coalition telt vandaag een 60-tal leden uit de
publieke, academische en private sector. In principe
kan dus elke belanghebbende Belgische organisatie
lid worden van de Cyber Security Coalition en op die
manier bijdragen tot het verder uitbouwen van het
experten netwerk. Kandidaat-leden houden rekening
met twee belangrijke elementen: leden worden enerzijds
geacht zich te engageren door actief bij te dragen aan
de uitwisseling van kennis en ervaring en anderzijds
het niet-commerciële karakter van de Coalition te
respecteren. Daartegenover staat dat leden inzichten
verwerven van peers, zich tot peers kunnen wenden met
concrete vragen, op een eﬃciënte manier gemeenschappelijke acties kunnen lanceren en/of vroeger geïnformeerd
worden over een potentieel erg bedreigende aanval. De
mogelijkheden tot samenwerking zijn legio.

CYBER SECURITY

Samengevat: de Cyber Security Coalition
brengt cybersecurity-verantwoordelijken en -experts bijeen van bedrijven,
overheidsinstanties en de academische
wereld. Door hun lidmaatschap bij
de Coalition geven die partijen aan
cybersecurity hoog in het vaandel te
dragen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze complexe en
uitdagende materie te willen opnemen.

Met welke projecten zijn jullie
vandaag zoal bezig?
De werkzaamheden van de Coalition
spitsen zich toe op vier strategische
domeinen. Vooreerst organiseren we
‘experience sharing’ sessies. Dit zijn
evenementen waarbij telkens een specifiek
thema in cybersecurity aan bod komt.
Hier kunnen Coalition-leden concrete
en nuttige inspiratie opdoen, kennis
uitwisselen en hun peer-netwerk verder
uitbouwen. Ten tweede concentreren we
ons op de operationele samenwerking.
Verschillende expert-werkgroepen zijn op
dit moment actief, waarbij het uitwisselen
van praktische, concrete en werkende
oplossingen centraal staat. Ze richten zich
elk tot specifieke subdomeinen van het
cybergebeuren. Zo is er een werkgroep
die maandelijks samenkomt om operationele ‘actionable’ informatie te delen
over cyberincidenten en bijna-incidenten:
wat werd er vastgesteld? Hoe kan een
gelijkaardige aanval gedetecteerd worden?
Welke maatregelen bieden eﬀectieve
bescherming tegen een dergelijke aanval,
etc.? Andere werkgroepen richten zich
dan weer op thema’s zoals bv. de implementatie van de GDPR (de Europese
privacy directieve), cryptografie, cloud
security, awareness, sensibilisering, etc.
Een derde domein betreft het regelgevend
kader. De Coalition wordt niet alleen
geconsulteerd, maar geeft ook zelf
aanbevelingen met betrekking tot het
regelgevende kader. Dit vaak in overleg
met de sectorfederaties waarvan er
verschillende lid zijn van de Coalition.
Tot slot zijn er de initiatieven die als
doel hebben om belanghebbenden te
sensibiliseren. Dit betreft zowel nationale
campagnes, waarvoor de Coalition
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nauw samenwerkt met onder andere
het Centrum voor Cyber Security België
en Febelfin, alsook campagnes die
zich richten tot kleine en middelgrote
organisaties. De Coalition stelt alle
campagnemateriaal gratis ter beschikking
zodat organisaties deze intern kunnen
gebruiken voor het sensibiliseren van hun
medewerkers.

Waarin zijn jullie anders dan het
Centrum voor Cyber Security
België dat ook bij jullie is
aangesloten?
Het ‘Centrum voor Cyber Security België
of ‘CCB’ coördineert de cyberveiligheidsinitiatieven die de overheid neemt.
Het is dan ook een van de belangrijkste
partners van de Coalition. De Coalition
werkt nauw samen met het CCB om
gecoördineerde sensibiliseringsacties
te lanceren. Coalition-leden kunnen
namelijk via hun eigen mediakanalen
bijdragen tot het breder verspreiden van
een kernboodschap. Op deze manier
vergroten we de impact van nationale
campagnes.
Op dit ogenblik werken we samen aan
twee campagnes die in de loop van de
maand oktober in het kader van de
‘European Cyber Security Month’ worden
gelanceerd: het betreft een nationale campagne en een campagne van Europol die
we de nodige zichtbaarheid willen geven.

Zien jullie voor de financiële
sector specifieke risico’s op het
vlak van cybersecurity waar
andere sectoren minder mee te
kampen hebben?
Alle bedrijven die digitaal actief zijn,
dienen zich de vraag te stellen of hun
cyberrisico’s gekend zijn en of ze er
optimaal tegen beschermd zijn. Wie
zich deze essentiële vragen niet stelt,
kan wel eens voor onaangename
verrassingen komen te staan. Vasthouden
aan oude veronderstellingen zoals ‘een
cyberincident zal mij wel niet overkomen’
of ‘de impact zal wel meevallen’ is echt
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spelen met vuur. En zelfs indien een risico
niet helemaal kan worden uitgesloten,
is het steeds mogelijk om via een aantal
basisprocessen de belangrijkste risico’s
aanzienlijk te verminderen. Daaraan
verzaken is niet verantwoord.
Financiële instellingen dragen in dit
opzicht een bijzondere verantwoordelijkheid. Enerzijds komt dit door de
vaak kritische functie die ze spelen in
de samenleving en haar economisch
fungeren, denken we bijvoorbeeld aan
de integriteit van het betaalverkeer of
financiële assets. Anderzijds dienen ze
gevoelige informatie te beschermen en
kan een cyberincident het vertrouwen
ernstig schaden dat klanten in deze
instellingen plaatsen. Onder andere om
die reden zijn financiële instellingen
gehouden aan diverse regelgevende
kaders met betrekking tot cyberveiligheid
en zien instellingen zoals de Nationale
Bank van België en de Europese Centrale
Bank toe op de naleving van deze
normen.
Financiële instellingen lopen inderdaad
specifieke risico’s. Als behoeder van heel
wat financiële assets, persoonsgebonden
en gevoelige informatie, en leverancier
van betalingsdiensten vormen ze een
potentieel aantrekkelijke target. Zo werd
midden augustus een Indiase bank nog
het slachtoﬀer van een zeer gerichte
cyberaanval, waarbij het ATM-netwerk van
deze bank op grote schaal gemanipuleerd
werd om geld te ontvreemden.

Welke tips geeft u de financiële
tussenpersoon mee op het vlak
van cybersecurity?
Vervul uw zorgplicht. Zorg dat
elementaire vragen over cyberveiligheid
een eenduidig en duidelijk antwoord
hebben. Duid een verantwoordelijke
voor cyberveiligheid aan en zorg dat
de bedrijfsleiding op regelmatige basis
correct geïnformeerd wordt over de
belangrijkste cyberrisico’s. En natuurlijk
word lid van de Cyber Security Coalition.

www.cybersecuritycoalition.be

VIVIUM Pensioenovereenkomst
voor zelfstandigen

V.U.: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151, 1210 Brussel - Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA - www.vivium.be - 09.2018

HET NIEUWE AANVULLEND PENSIOEN VOOR
ZELFSTANDIGEN ZONDER VENNOOTSCHAP

Dankzij de POZ kunnen zelfstandigen zonder vennootschap hun aanvullend
pensioen nog verder opbouwen. En dat aan erg gunstige voorwaarden zoals
een direct belastingvoordeel van 30% en een gunstige eindtaxatie.
Uw account manager Life vertelt u graag meer over deze en andere
pensioenoplossingen. Ontdek ook ons volledig aanbod op V-Connect.

CYBER SECURITY

CENTRE FOR CYBER SECURITY BELGIUM
Wat is het Center for Cyber Security Belgium?
Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is het nationale
centrum voor cyberveiligheid in België. Het CCB stelt tot
doel het superviseren, het coördineren en het waken over de
toepassing van de Belgische strategie voor cyberveiligheid. Door
het optimaliseren van de informatie-uitwisseling kunnen de
bevolking, de bedrijven, de overheid en de vitale sectoren zich
gepast beschermen.

Wat zijn de risico’s van cyberaanvallen precies
voor de verzekeringsmakelaar of de financiële
tussenpersoon in het algemeen?
De risico’s kunnen operationeel van aard zijn, bijvoorbeeld als je
computers niet meer werken. Maar daarnaast schuilen de risico's
voornamelijk op financieel vlak en kunnen ze reputatieschade
veroorzaken. Een verzekeringskantoor kan bv. afgeperst worden
wanneer het slachtoﬀer wordt van ransomware. Ransomware
is een virus dat wordt geïnstalleerd op je toestel zonder dat je
daarvoor je toestemming gaf. Het gijzelvirus houdt je toestel en
bestanden gegijzeld en vraagt losgeld. In sommige gevallen
betekent dit ook dat je geen toegang meer hebt tot andere toestellen, zoals een harde schijf, een USB-stick of je online bestanden.
Bedrijven kunnen benaderd worden door fraudeurs. CEO-fraude
bv. is een veel voorkomende vorm van oplichting waarbij
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cybercriminelen een onderneming contacteren met de vraag
een belangrijke betaling uit te voeren naar hun bankrekening.
De cybercriminelen nemen de identiteit aan van de CEO, CFO
of een vertrouwde persoon en vragen een medewerker van de
financiële dienst of boekhouding om een dringende betaling uit
te voeren. De kans bestaat dat de medewerker die onder druk
staat of die de procedures onvoldoende kent, deze betaling
eﬀectief uitvoert.
Tussenpersonen kunnen ten slotte ook het slachtoﬀer worden
van verschillende vormen van datadiefstal.

Welke maatregelen kan de tussenpersoon zelf nemen
om zijn data te beveiligen?
Enerzijds zijn er technische maatregelen en anderzijds zijn er
acties gericht op veilig gedrag. De belangrijkste cyberveiligheidstips zijn ook van toepassing voor tussenpersonen. Een
groot deel van de cyberaanvallen gebeurt via phishingmails, ook
wel valse berichten. Het loont de moeite om valse berichten
snel te leren herkennen. Als je een vals bericht ontvangt, kan je
het doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Daarna verwijder
je het.
Om cybercriminelen buiten te houden, doe je er ook goed
aan om alle systemen en programma steeds up to date zijn
door regelmatig alle updates door te voeren en in een goed
wachtwoordbeheer te voorzien. Wachtwoorden zijn net zoals
sleutels. Je gebruikt niet 1 sleutel op al je sloten. Voor elk slot
heb je een andere sleutel. En zo hoort het ook te zijn voor
wachtwoorden: een ander wachtwoord voor elke account. Kies
bovendien sterke wachtwoorden. Ten slotte raden wij aan om
op zeer regelmatige basis en geautomatiseerd back-ups te
maken van de belangrijke bedrijfsdata. Tussenpersonen die echt
werk willen maken van cyberveiligheid kunnen alle informatie
en de te volgen stappen terugvinden in onze cyberguide
(https://cyberguide.ccb.belgium.be/nl).

Hoe kunnen tussenpersonen hun medewerkers en
klanten sensibiliseren over cyberriscio’s?
Wij kunnen de verzekeringssector alleen maar aanmoedigen om
onze jaarlijkse cyberveiligheidscampagne in oktober te delen met
hun medewerkers en klanten. Afgelopen jaar ging de campagne
over phishing, dit jaar zal ze over updates en back-ups gaan. Alle
informatie is terug te vinden op www.safeonweb.be.

Welke stappen moeten gezet worden bij een
cyberaanval, (ransomware, phisingmail, …)? Moet
hier aangifte van worden gedaan bij de politie?
Als er bankgegevens gestolen zijn, moet je in eerste plaats card
stop contacteren. Als een makelaar ook financiële schade heeft
geleden, kan hij of zij aangifte doen bij de lokale politie.
Verdachte berichten of phishingmails kunnen tot slot steeds
doorgestuurd worden naar verdacht@safeonweb.be.

▶ MEER INFO
Miguel De Bruycker, directeur Centrum voor Cybersecurity België

www.ccb.belgium.be

CYBER SECURITY

SIGURA
Welke maatregelen neemt Sigura om de software te
wapenen tegen cyberrisico’s?
Wij hebben binnen onze applicatie security monitoring draaien.
Hiervoor gebruiken we BitSensor, een security-oplossing die
monitort, signaleert & automatisch blokkeert. Doordat BitSensor
binnen onze applicatie draait, levert het ons ook gedetailleerde
incident & compliance reporting. Verder hanteren wij in ons
ontwikkelproces secure code practices die wij toetsen.

Heeft Sigura procedures voor het geval zich een
cyberprobleem zoals bijvoorbeeld een datalek
voordoet?
Mocht ons automatisch afweersysteem niet werken dan hebben
we via BitSensor nog altijd toegang tot de 'audit-logs' van ons
systeem. Deze audit-logs bevatten alle handelingen die plaats
hebben gevonden binnen onze applicatie en welke data hier mee
is gemoeid. Zo kunnen wij met zekerheid aangeven hoe groot
een datalek is en wat de impact ervan is. Zo weten onze klanten
direct waar ze aan toe zijn.

software is vanaf het begin opgebouwd met onze standaarden in
gedachten. Dit gecombineerd met onze security tooling zorgde
er voor dat wij al klaar waren voor GDPR ver voor anderen er over
na begonnen te denken.

Hebben jullie een beroep gedaan op een ethische
hacker?
We proberen bij Sigura altijd specialisten naar specifieke
problemen te laten kijken. Ruben van Vreeland heeft ons als
ethisch hacker geadviseerd over onze applicatie. We zijn in de
toekomst ook zeker van plan dit door andere partijen te laten
doen.

De meeste softwarehuizen bieden via de makelaar
een klantenportaal aan. Zijn deze veilig? Kan van
daaruit de software geïnfecteerd worden met een
virus?
Sigura heeft een klantenportaal dat zich aanpast aan onze klant.
Omdat klanten hiervoor veel persoonsgegevens met ons delen
is dit een focuspunt voor onze monitoring. Handelingen die
uitgevoerd worden op het platform worden allemaal gecheckt en
verdachte handelingen worden direct gerapporteerd.

Heeft de GDPR bepaalde zaken in een
stroomversnelling gebracht?

CYBERPOLIS

Zoals met alles bij Sigura willen wij functionaliteit uitrollen
vanuit een innovatie standpunt. Privacy & security maatregelen
zijn voor ons ook vlakken geweest om op te innoveren. Onze

BZB-Fedafin biedt haar leden een cyberpolis van AIG aan
een voordelig tarief. Meer info via info@bzb-fedafin.be

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.

CYBER SECURITY

PORTIMA
Welke maatregelen neemt Portima om de software
te wapenen tegen cyberrisico’s?
Bij het ontwikkelen van BRIO4YOU staat veiligheid centraal. Zo
zorgen we er steeds voor dat beveiliging vanaf het begin – vanaf
het eerste ontwerp in 2004 en ook telkens bij de ontwikkeling
van nieuwe functionaliteiten - mee ingebouwd wordt in onze
beheerpakketten (‘security by design’) en dat dit standaard
op het hoogst mogelijke niveau wordt ingesteld (‘security by
default’). We zijn ervan overtuigd dat BRIO4YOU hierdoor zeer
goed gewapend is tegen allerhande cyberrisico’s.
We halen enkele van de belangrijkste maatregelen aan. De
toegang tot BRIO4YOU is enkel mogelijk voor geautoriseerde
gebruikers die geïdentificeerd worden via een PKI-certificaat en
dus niet gewoon via een gebruikersnaam met een bijhorend
paswoord. Een PKI-certificaat kan je vergelijken met een uniek
digitaal paspoort dat zich op de pc van een makelaar bevindt
en waarmee deze makelaar, mits ingave van een zelfgekozen
paswoord geïdentificeerd wordt bij het aanmelden. Daarnaast
bestaat de BRIO4YOU-software uit verschillende lagen die
gebruik maken van verschillende talen. Zo is de Front-End
(de BRIO4YOU-interface waarin makelaars werken) gescheiden
van de Middle-Tier (de logica die de gevraagde info uit de
databanken gaat halen) door een privé XML-code. Deze nietgepubliceerde code is eigen aan Portima en kan dus niet door
buitenstaanders geïnterpreteerd worden. Bovendien bevinden de
BRIO4YOU-gegevens van elke makelaar zich in een afzonderlijke
databank die enkel toegankelijk is via de eerdergenoemde
PKI-certificaten. Tot slot werken onze makelaars niet gewoon
via het internet maar wel via een beveiligd privé-netwerk dat
uiteraard beveiligd is met virus, fire- en spamwalls. Bijkomend
verwachten we van onze makelaars dat zij hun computer
uitrusten met een actief antivirusprogramma indien ze met
BRIO4YOU willen werken.
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noodzakelijke GDPR-bijlagen. Deze beschrijven de rechten
en plichten van zowel de makelaar als Portima betreﬀende de
bescherming en verwerking van persoonsgegevens. De bijlagen
werden intussen tijdig toegevoegd aan onze contracten en we
zijn dus GDPR-compliant.

Hebben jullie een beroep gedaan op een ethische
hacker?
Ja absoluut, er gebeuren op regelmatige basis pentesten door
gespecialiseerde firma’s. Dit zijn penetratietesten die bewust
op zoek gaan naar mogelijke kwetsbaarheden waarlangs men
zou kunnen binnendringen in onze producten (BRIO4YOU, het
Portima-netwerk, het MyBroker-klantenportaal, etc.). Zo kunnen
we, indien nodig, kort op de bal spelen en proactief mogelijke
risico’s voorkomen of bepaalde zwakheden wegwerken.

De meeste softwarehuizen bieden via de makelaar een
klantenportaal aan. Zijn deze veilig? Kan van daaruit
de software geïnfecteerd worden met een virus?
Makelaars met BRIO4YOU kunnen hun klanten gratis MyBroker
aanbieden. Dankzij MyBroker kunnen zij onder andere hun
verzekeringsgegevens online raadplegen, een schadeaangifte met
foto’s doorsturen, eenvoudig met hun makelaar communiceren
en zelfs documenten en contracten in alle veiligheid
elektronisch ondertekenen op hun smartphone of tablet. Deze
digitale handtekening is bovendien uniek in Europa en 100 %
betrouwbaar.
Dit klantenportaal is veilig en kan zeker geen aanleiding geven
tot het infecteren van BRIO4YOU. Hiervoor zorgen de eerder
besproken maatregelen, zoals onder andere de beveiliging via
onze privé XML-code en de toegang via PKI-certificaten.

Heeft Portima procedures voor het geval zich een
cyberprobleem zoals bijvoorbeeld een datalek
voordoet?
Ja, we beschikken al jaren over een crisiscommunicatieplan met
gepaste procedures voor wanneer er zich business continuiteitsproblemen zouden voordoen. Daarenboven gelden er
in geval van een datalek nog andere procedures. Ook deze
staan beschreven bij Portima. Het gaat onder andere over
het informeren van de betrokken makelaar(s) en indien van
toepassing van het betrokken controleorgaan.

Heeft de GDPR bepaalde zaken in een
stroomversnelling gebracht?
Aangezien veiligheid bij Portima altijd al prioritair is geweest en
dit ook zal blijven, was wat betreft de technische veiligheidsvereisten alles al lang voor de komst van de GDPR in voege.
Wat wel versneld werd klaargemaakt, waren de contractueel

Christophe Cloesen, Informaticadirecteur Portima

BANKIERSEED

BZB-Fedafin
op hoorzitting
over bankierseed
BZB-Fedafin werd uitgenodigd in het Parlement om tijdens eenhoorzitting haar standpunt te geven over
de bankierseed. Aanleiding was een wetsvoorstel van Groen. Meyrem Almaci, voorzitster van Groen, legt
het uit wat hun voorstel precies inhoudt.

© Bas Bogaerts

totale meltdown te redden. Verschillende
grootbanken moesten worden gered
met geld van de belastingbetaler, onze
economie kreeg zware klappen en vele
jaren besparingen volgden. Roekeloze
bankiers gedreven door korte termijn
winstbejag en persoonlijke hebzucht
brachten onze samenleving tot aan de
rand van de afgrond.

Meyrem Almaci, voorzitster van Groen

Groen heeft vorig jaar een wetsvoorstel ingediend om de
bankierseed in te voeren.
Waarom?
In september 2018 zal het tien jaar
geleden zijn dat ons land, samen met de
rest van de wereld, drastisch in moest
grijpen om de financiële sector van een

Een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin en ethiek bleek welig te
tieren aan de top van banken die too
big to fail waren. Om te voorkomen dat
het ooit nog zover zou komen als in
2008 werden heel wat nieuwe wetten
gestemd, zowel internationaal, als in
Europa en eigen land. Maar ondanks alle
wetten en rapporten blijft een gebrek
aan ethiek en het risico op calamiteiten
vandaag nog realiteit. Veel recente
wetten hebben het wettelijk kader voor
de financiële instellingen veranderd. Een
onderdeel van de groene voorstellen was
ook het aanvullend invoeren van een
bankierseed, speciaal ontworpen om de
persoonlijke moraal van medewerkers
binnen de financiële sector en hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van de
bredere samenleving te benadrukken.
Aangezien het groene voorstel van een
bankierseed in de commissie Optima
en de commissie Panama brede steun
genoot, hebben George Gilkinet en ikzelf

het voorstel omgezet in een wetsvoorstel
in de Kamer.
We hebben ondertussen al een eerste
reeks hoorzittingen op het voorstel achter
de rug, met vertegenwoordigers van
Febelfin, van de Nederlandse Vereniging
van Banken, van de Nederlandse
tuchtcommissie (de Stichting Tuchtrecht
Banken), van de Belgische High Level
Expert Group en ook van BZB-Fedafin
– ondanks het feit dat zij op dit moment
niet binnen het toepassingsgebied van
het wetsvoorstel vallen. Het invoeren
van de bankierseed is een instrument
om zowel het zelfreinigend vermogen
in de sector zelf te ondersteunen, als
tegelijk het vertrouwen in het ambt van
financieel dienstverlener terug op te
krikken. De rotte appels die het imago
van de hele sector besmeurd hebben,
mogen niet het algemene beeld blijven.
Het waren niet de spaarbanken, familiale
banken of financiële zelfstandigen die de
crisis hebben veroorzaakt. De eed is dus
absoluut ook ontworpen als middel om
het algemene vertrouwen in de sector
te herstellen, en het zelfvertrouwen
en de eigen verantwoordelijkheid van
individuele financiële dienstverleners
binnen een (groot-) bank te vergroten
zodat ook minder nood is aan steeds
meer bestraﬀende detailwetgeving die
iedereen treft. In Nederland kwam de

BANKIERSEED

eed er trouwens naar aanleiding van
het pleidooi van oud-bankier Hans
Ludo van Mierlo in zijn boek ‘Gepast en
ongepast geld’.

Wat houdt de bankierseed
precies in?
De bankierseed kan vergeleken worden
met de eed van Hippocrates voor artsen
of de eed aan de balie voor advocaten.
Al deze beroepen hebben met elkaar
gemeen dat er niet alleen eisen worden
gesteld aan wat je kent, maar ook
aan wie je bent en wat je persoonlijke
attitude en drijfveren zijn. Het is dus een
deontologische code en als dusdanig
een persoonlijke engagementsverklaring
voor financiële dienstverleners. Ze wordt
opgesteld door de financiële sector zelf,
en de naleving wordt gewaarborgd via
een tuchtrechtelijke regeling. Dat maakt
voor elke betrokkene in de financiële
sector erg duidelijk wat de inzet is van
hun ambt, en wat de gevolgen zijn indien
men er zich niet aan houdt.

Hoe zou het toezicht op de
bankierseed eruitzien?
Via een aparte tuchtcommissie, zoals in
Nederland het geval is. Dit garandeert
onafhankelijkheid en eﬀectieve
opvolging. De onafhankelijke Stichting
Tuchtrecht Banken in Nederland is
de tuchtrechtelijke instantie die een
tuchtreglement opstelt, meldingen
onderzoekt en indien nodig sancties
uitspreekt. In België willen we een
gelijkaardige instelling opstarten.
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Waarom? Wel, het is niet mogelijk achter
iedere financiële dienstverlener een
toezichthouder te plaatsen. Maar met
een bankierseed wordt het wel mogelijk
in elke financiële dienstverlener als het
ware een ‘interne’ toezichthouder te
plaatsen. Tegelijk, als een beroepsgroep
vertrouwen wil terugwinnen met een
beroepseed, dan kan die eed niet louter
vrijblijvend zijn. Een beroepseed brengt
ook verantwoording met zich mee, het
gaat er dus ook om dat men er door
anderen aan herinnerd en gehouden
kan worden. Tuchtrecht versterkt het
‘zelfreinigend’ vermogen van de sector
dat voor de crisis niet erg sterk meer
functioneerde onder andere doordat
interne kritische stemmen werden
gesmoord. Die kritische stemmen
kunnen nu mede door hun beroepseed
de mogelijkheid krijgen om bij de
tuchtinstelling aan de alarmbel te trekken
als een ander druk op hen zet om die eed
te overtreden bijvoorbeeld.

Wie zou de eed precies moeten
afleggen? En hoe?
In ons voorstel voorzien we dat alle
medewerkers van kredietinstellingen
actief in ons land de eed afleggen.
Ons voorstel is dus niet zo breed als
in Nederland, waar ook medewerkers
van andere financiële instellingen
zoals verzekeraars en betaalinstellingen de eed moeten afleggen. De eed
zou afgelegd worden ten overstaan
van collega’s en hogergeplaatsten, in
een specifieke ceremonie en onder

specifieke bewoordingen ontworpen
door de financiële sector zelf. In het
Nederlandse systeem hebben intussen
maar liefst 90.000 bankiers de eed al
afgelegd. Sinds 2015 zijn ook al meerdere
tuchtsancties uitgesproken.

Bij onze noorderburen werd
in 2015 al een bankierseed
ingevoerd. Welk eﬀect heeft dit
gehad in Nederland?
Sinds de start van de tuchtrechtelijke
procedure heeft de Stichting Tuchtrecht
Banken al heel wat uitspraken gedaan: 12
maal een beroepsverbod uitgesproken,
8 maal een berisping gegeven, 2 maal
een boete en 1 maal een opleidingsverplichting opgelegd. Dit toont aan dat een
gedragscode wel degelijk bijdraagt tot
het bevorderen van de integriteit binnen
de bankensector. Maar tegelijk, dat het
bijdraagt aan een opener klimaat waarin
gepraat kan worden over deontologie,
overlegd kan worden binnen de sector
zelf en zo bijdraagt aan een betere
dienstverlening en verstandhouding
met de bredere samenleving. Wat op
haar beurt weer bevorderlijk is voor
het vergroten van het vertrouwen in de
financiële sector. Iets wat vandaag, 10
jaar na de crisis die de wereld schokte,
helaas nog steeds nodig is.

WAT IS HET STANDPUNT VAN BZB-FEDAFIN?
BZB-Fedafin staat achter het idee van een eed, maar benadrukt dat dit vooral nodig is op het directieniveau van de banken.
Bankagenten hebben al meermaals en ook tijdens de crisis bewezen dat ze zich op een ethische en correcte manier gedragen.
Dit kan niet altijd gezegd worden van de top van een bank.
Ook wijzen we op het belang van herhaling. Uit de gedragseconomie blijkt dat een gelofte of een eed inderdaad eﬀect heeft,
maar dat dit eﬀect maar van tijdelijke aard is. Ook menen we dat het organiseren en het opvolgen van de bankierseed een taak
kan zijn van de beroepsorganisatie die het meest representatief is.
Het lijkt ons in ieder geval onaanvaardbaar dat agenten een eed zouden moeten afleggen ten aanzien van hun principaal.

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.
OKT.

3

2018

NOV.

OKT.

15

11

2018

2018

BELEGGEN, EEN
ABSOLUTE MUST IN
TIJDEN VAN NULRENTES
• Diverse argumenten/tools om de
eindklant over de streep te trekken
om te beleggen.
• Woensdag 3 oktober, Huis van de
Bouw Zwijnaarde, 14u00 - 17u00
• Donderdag 15 november,
Congrescentrum Ter Elst Edegem,
14u00 - 17u00
• 2,5 punten bank + verzekering

NOV.

OKT.

16
2018

BALANSLEZEN VOOR
BEGINNERS

BALANSLEZEN VOOR
GEVORDERDEN

• Basis om de essentiële informatie
uit de balans en de resultatenrekening te halen
• 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.
• Dinsdag 16 oktober 2018, De
Vesten Laakdal, 14u00 - 17u00
• 2,5 punten bank + verzekering
Punten krediet in aanvraag

NOV.

22

21

2018

2018

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

VERMOGENS- EN
SUCCESSIEPLANNING
• Vermogens- en successieplanning
vanuit een multidisciplinair
standpunt
• Woensdag 21 november 2018,
Holiday Inn Hasselt,
14u00 - 17u00
• 2,5 punten bank + verzekeringen

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
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EXCLUSIEF VOOR BZB-FEDAFIN-LEDEN
OKT.

NOV.

2018

2018

6

2

EINDE MANDAAT,
FUSIE EN OVERNAME
• 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)

NOV.

NOV.

DEC.

2018

2018

2018

27 29

4

NOV.

19
2018

HET NIEUWE
VENNOOTSCHAPSRECHT:
AANDACHTSPUNTEN
VOOR DE
TUSSENPERSOON
• Een overzicht van de krachtlijnen
van de hervorming van het
vennootschapsrecht
• Dinsdag 6 november 2018,
Holiday Inn Expo Gent,
14u00 - 17u00
• Maandag 19 november 2018,
Green Park Hotel Brugge,
14u00 - 17u00
• € 100 (excl. btw)
• 2,5 punten bank + verzekering

NOV.

NOV.

DEC.

2018

2018

2018

12 20

VERKOOP VAN
CONSUMENTENKREDIETEN
• 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)
• 2,5 punten consumentenkrediet

DEC.

DEC.

2018

2018

14

7

LOONOPTIMALISATIE
• Een duidelijk inzicht in de
mogelijkheden van loonoptimalisatie
in een zelfstandig agentschap
• Dinsdag 27 november 2018, Edfin
Oudenaarde, 09u00 - 12u00
• Donderdag 29 november 2018,
Holiday Inn Hasselt,
09u00 - 12u00

3

• Dinsdag 4 december 2018,
Congrescentrum ter Elst Edegem,
09u00 - 12u00
• Vrijdag 14 december 2018,
Green Park Hotel Brugge,
09u00 - 12u00
• € 70 (excl. btw)

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

EERSTE HULP

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

bank- en verzekeringsagentschap in regio Ieper - Poperinge
bank- en verzekeringsagentschap in regio Gentbrugge
verzekeringsportefeuille in regio Popering | Ieper | Heuvelland
bankportefeuille in regio Leuven | Brussel |Waver
bank- en verzekeringsagentschap in regio Geel | Mol |
Meerhout
• verzekeringsagentschap in regio Oudenaarde | Groot-Gent

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

GEZOCHT  VENNOOT VOOR:
•
•
•
•
•

bank- en verzekeringsagentschap in regio Kortrijk
bank- en verzekeringsagentschap in regio Meetjesland
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
• verzekeringsagentschap in regio Dendermonde | Wetteren

GEZOCHT  SAMENWERKING MET:
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Ieper - Poperinge
• verzekerings- en kredietagentschap in regio Vlaamse
Ardennen
• verzekeringsagentschap in regio Oudenaarde | Groot-Gent
• (ex)-bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Ieper | Veurne
| Diksmuide | Poperinge
• Verzekeringsagentschap in regio Gent | Oudenaarde | Zwalm
• Verzekeringsagentschap in regio Deinze | Waregem

• verzekerings- en/of bankagentschap in regio Groot-Beveren |
Sint-Niklaas | Sint-Gillis-Waas | Stekene
• bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Zelzate |
Wachtebeke | Stekene | Eksaarde | Moerbeke-Waas
• bank- en/of verzekeringsagentschap in Oost-Vlaanderen
• verzekeringsagentschap in Vlaams-Brabant
• bankagentschap in regio Dendermonde | Buggenhout
• verzekeringsagentschap in regio Dendermonde | Wetteren

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

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

EERSTE HULP

• 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
• verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde | Wetteren

ANTWERPEN
• verzekeringsportefeuille in regio Zuiderkempen | Hageland
• verzekeringsportefeuille in regio Mechelen |
Sint-Katelijne-Waver | Bonheiden | Duﬀel
• verzekeringsportefeuille in regio Klein-Brabant
• verzekeringsportefeuille in regio Noord Antwerpen |
Voorkempen
• verzekeringsportefeuille in regio Antwerpen
• verzekeringsportefeuille in regio Deurne | Borsbeek |

Wommelgem | Ranst
• bank- en/of verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde |
Waasland
• verzekeringsportefeuille in regio Turnhout
• verzekeringsportefeuille in regio Lier | Kontich | Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Mol | Lommel | Balen |
Dessel | Geel
• verzekeringsportefeuille in regio Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Waasland

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

LIMBURG
• verzekeringsportefeuille in Diest | Hasselt
• verzekeringsportefeuille in Limburg

 U bent lid van BZB-Fedafin en hebt zelf een verzoek? Stuur een e-mail naar annelien@bzb-fedafin.be met de vermelding van
datgene waar u naar op zoek bent, een korte omschrijving van uw activiteit en in welke regio. Discretie verzekerd.

WORD NU LID
EN GENIET TOT EIND 2018
GRATIS LIDMAATSCHAP*

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

DE KRACHT VAN DE 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

De gegevens die BZB-Fedafin over u verkrijgt in het kader van een lidmaatschap, kunnen worden doorgegeven op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen aan
commerciële partners voor het bekomen van ledenvoordelen, het verbeteren van onze dienstverlening of aan Edfin vzw (het opleidingscentrum verbonden aan BZB-Fedafin) met
het oog op het aanbieden van opleidingen aan leden. ▫ Kruis aan indien u dit niet wenst. U kan zich op eenvoudig verzoek verzetten tegen een dergelijke doorgifte door dit te
laten weten via gdpr@bzb-fedafin.be.
* Enkel voor nieuwe leden en bij betaling lidmaatschap 2019

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

