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Dit jaar blaast BZB-Fedafin 20 kaarsjes uit. Doorheen de jaren en tal van vergaderingen,
interventies en overlegmomenten later, zijn we erin geslaagd om de meest representatieve
beroepsvereniging te worden voor zelfstandige tussenpersonen in bank, verzekeringen
én kredieten. Het is intussen ook een jaar geleden dat BZB en Fedafin beslisten om hun
krachten te bundelen en samen verder te gaan als nationale beroepsvereniging. De fusie
heeft beide beroepsverenigingen versterkt en hun invloed als oﬃciële gesprekspartner
aanzienlijk vergroot.
Deze belangrijke verjaardag zullen we het hele jaar door vieren, met als hoogtepunt de feesteditie van ons congres op 10 oktober. Houd uw mailbox goed in de gaten, want we hebben
voor deze gelegenheid enkele topsprekers uitgenodigd!
De actualiteit is echter iets minder rooskleurig. Elke dag worden we geconfronteerd met de
gevolgen van herstructureringen, digitalisering en druk op de marges. Sluitingen, ontslagen
en gedwongen fusies zijn dan ook schering en inslag in de banksector. Tegelijkertijd
worden de administratieve lasten steeds zwaarder, zijn er meer controles van allerlei
aard, verplichte opleidingen, enz. We zijn al een hele tijd niet meer enkel de verkopers of
adviseurs van financiële en verzekeringsproducten. De vereisten aan het beroep zijn zwaar
maar dienen om de klant of de sector zelf te beschermen. Als beroepsvereniging geven
we tegenwind bij vereisten die dat doel niet dienen of bij vereisten die disproportioneel
zwaar zijn ten opzichte van het beoogde doel. En bij de omzetting van de IDD heeft ons
lobbywerk resultaten afgeworpen: de administratieve lasten werden op belangrijke punten
teruggeschroefd.
Meer dan ooit moeten we de voordelen van het statuut van zelfstandige tussenpersoon in
de verf zetten. Niet alleen ten aanzien van onze klanten, maar ook van onze principaal en
de politici. Dit doen we onder meer in ons politiek memorandum, waarin we in het kader
van de komende federale verkiezingen onze prioriteiten voor de tussenpersoon hebben
opgelijst. Daarnaast maken we er ook een punt van om u te ondersteunen in uw activiteit
als tussenpersoon door verschillende praktische tools aan te reiken. Het uitgebreide aanbod
aan modeldocumenten, de nieuwe service “Insurance Insights” en het opleidingsplatform
Edfin – dat trouwens een groot succes is – zijn hier stuk voor stuk voorbeelden van.
Elke dag zetten we ons in om onze eﬃciëntie verder te verhogen en uw activiteit als zelfstandig tussenpersoon zo goed mogelijk te ondersteunen. Hebt u suggesties over hoe we
dit nog beter kunnen doen? Laat het ons dan zeker weten.
Ondanks de moeilijke marktomstandigheden blijven we optimistisch en geloven we bovenal
in de kracht van de tussenpersoon. We doen er samen nog eens 20 jaar bij! Na regen komt
zonneschijn. En die zonneschijn komt misschien morgen of overmorgen. In ieder geval was
de 20 °C eind februari in België al niet slecht!
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Overdracht, fusie, nieuwe vennoot?
Van links naar rechts: Michel Vannijvel (Bestuurslid), Jean-Pol Guisset (voormalig Fedafin-voorzitter
en huidig ondervoorzitter van BZB-Fedafin) Albert Verlinden (huidig voorzitter BZB-Fedafin),
Urbain Deeren (bestuurslid), Netje Schamps (de echtgenote van stichtend voorzitter wijlen
Paul Van Welden) en Luc Willems (advocaat-bemiddelaar). Advocaat Marc De Boel was er ook bij.

We vieren het 20-jarige bestaan van BZB-Fedafin, maar als feitelijke
vereniging werd BZB al opgericht op 11 december 1997. Jullie waren er
toen ook bij. Hoe is het allemaal begonnen?
Michel Vannijvel: Ik maakte samen met een aantal collega’s deel uit van de vriendenkring
“De Valk”, die een aantal agenten van het Landbouwkrediet in de streek verenigde. In
die groep van mensen is het idee ontstaan om een vereniging op te richten voor alle
bankagenten in Vlaanderen, en bij uitbreiding ook in Wallonië. Dat hebben we eﬀectief
gedaan nadat we in contact zijn gekomen met andere groepen van mensen die ook de
nood voelden om zich op een grotere schaal te verenigen.
Netje Schamps: Een van die andere groepen was een groep van HSA-agenten die bij
ons thuis samen kwamen om te bekijken hoe ze de positie van de bankagent konden
versterken. Destijds was mijn echtgenoot Paul Van Welden HSA-agent en wilden we onze
vennootschapsvorm omschakelen naar een NV, waarbij we plots een nieuw contract
voorgelegd kregen, dat Paul niet wilde tekenen omdat er zaken in stonden die niet door de
beugel konden. Toen hij weigerde te tekenen, werd hij aan de deur gezet.
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in de strijd om een

gemeenschappelijk doel”
Urbain Deeren: Na mijn ontslag bij Gemeentekrediet in 1988
was ik tot het besluit gekomen dat we lijfeigenen waren via een
mandaatscontract. Het feit dat ik geen verzekeringen mocht
doen, dat mijn echtgenote geen OBK-agent mocht zijn en dat de
bank- en verzekeringsagenten uitgesloten waren van de wet op
de handelsagentuur, waren stuk voor stuk elementen die ervoor
zorgden dat ik gedreven was om de zaken te veranderen. Ik was
op zoek naar gelijkgestemden en tijdens deze zoektocht ben
ik in contact gekomen met Luc Willems en de andere agenten
die BZB zouden oprichten. En zoals je zegt, eerst als feitelijke
vereniging in 1997. We hebben er nadien alles aan gedaan om
oﬃcieel erkend te worden als beroepsvereniging, wat uiteindelijk
gebeurd is op 17 mei 1999.
Jean-Pol Guisset: Frustratie lag ook aan de basis van de
oprichting van een vereniging aan Waalse kant. Vele Argentaagenten werden aan de deur gezet. Dat was het moment waarop
de maat voor velen vol was en zo ontstond Apafi onder auspiciën
van UCM, dat later omgedoopt zou worden tot Fedafin en begin
vorig jaar versmolt met BZB tot een nationale vereniging.

Netje Schamps: Zodra Paul de leiding genomen had, zijn er
verschillende vergaderingen bij ons thuis gehouden. Ook het
secretariaat van de vereniging gebeurde oorspronkelijk vanuit
ons kantoor. Van daaruit is BZB alleen maar gegroeid.

Klopt het dat het opnemen van een bestuursfunctie,
laat staan het voorzitterschap, een groot risico
inhield?
Michel Vannijvel: 80 % van de tussenpersonen die aanwezig
waren op de eerste vergaderingen hadden schrik. Die
vergaderingen zijn dan ook in het grootste geheim gehouden.
We moesten zoeken naar mensen die hun hoofd boven water
durfden steken ten opzichte van hun principaal. Het bestuur
samenstellen was dan ook een hele klus. Paul van Welden was
de enige die het zag zitten om voorzitter te worden. Roland
Bonne werd aangeduid als ondervoorzitter, Aimé van Meenen
als penningmeester en Urbain Deeren als secretaris. Zodra de
functies binnen het dagelijks bestuur waren toebedeeld, keerde
de rust bij velen terug.

In die tijd had een bank- of verzekeringsagent geen
enkele wettelijke bescherming en kon hij van de
ene dag op de andere worden opgezegd zonder
vergoeding. We hebben ons laten vertellen dat de
meeste agenten schrik hadden om hun ongenoegen
te uiten. Hoe zijn jullie er in die context in geslaagd
om een vereniging te stichten?

Urbain Deeren: Velen waren enorm bang om opgezegd te
worden door hun principaal. Bovendien is het ook zo dat er in het
begin een aantal gingen klikken bij de bank. Op een vergadering
werd iets besproken en de dag later was de bank al miraculeus
op de hoogte. Die mensen hebben we er stelselmatig uitgehaald.

Michel Vannijvel: Iedereen was aan het zoeken binnen zijn
eigen instelling om de eigen positie te verbeteren. Wij hebben
geprobeerd om zoveel mogelijk mensen aan te spreken die
wilden meebouwen aan een vereniging. De eerste vergadering
langs de Brusselse Ring telde slechts 4 à 5 mensen. De
vergaderingen die erop volgden, vonden plaats in Ruisbroek en
daar kwamen stelselmatig meer mensen op af. Uiteindelijk waren
we met een veertigtal personen op de dag dat BZB als feitelijke
vereniging werd opgericht.

Netje Schamps: Zeker. Paul is afgestraft voor zijn
voorzitterschap van BZB. Hij werd opgezegd bij twee banken,
eerst bij HSA en dan bij Westkrediet. Na zijn tweede ontslag
is hij zelfs niet meer direct voor een bank aan de slag gegaan,
omdat hij onafhankelijk wilde blijven.

Urbain Deeren: Niet iedereen was even happig. Een aantal
mensen kozen nog snel het hazenpad toen we eﬀectief
overgingen tot de oprichting omdat zij hun carrière niet op
het spel wilden zetten. Onder de resterende 25 personen werd
een dagelijks bestuur samengesteld. Niemand stond echt te
trappelen om voorzitter te worden. Paul Van Welden was de
enige die het risico wilde nemen om het voorzitterschap op zich
te nemen.

Michel Vannijvel: Hij werd beschouwd als de aanstoker en heeft
daarvoor de rekening betaald. Later was Daniel Nicolaes hetzelfde
lot beschoren toen hij door de toenmalige BBL werd opgezegd.
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Was de schrik van bestuursleden terecht?

Marc De Boel: Het is mijn persoonlijke overtuiging dat Paul Van
Welden zijn ontslag enkel en alleen heeft gekregen omdat hij
voorzitter van BZB was.

Vanwaar kwam de nood om BZB op te richten?
Urbain Deeren: Onmacht. Onmacht tegenover de grote en
almachtige banken.
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Marc De Boel: De agenten
die BZB hebben opgericht,
zaten inderdaad met
frustraties en die waren
volgens mij meer dan
terecht. Je kon op het even
wanneer opgezegd worden
en met lege handen
achterblijven. Commissies
konden eenzijdig worden
gewijzigd. Er was een groot
spanningsveld tussen de
bank en haar agenten.
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bank te organiseren tussen de agenten en het management. Wij
hebben daarom de aanpassing gesteund die geleid heeft tot de
oprichting van de paritaire overlegorganen. Deze zijn bevoegd
om de commissielonen te wijzigen, nadat daaromtrent overeenstemming is bereikt tussen de banken en een delegatie van de
zelfstandige agenten. Toen dit toegevoegd werd aan de wet, zijn
we daarna voluit gegaan om de wet tijdig gestemd te krijgen in
het parlement. Het is een sociale wet en overleg hierover is beter
dan confrontatie. Daarbij kwam nog dat BZB de reputatie had
van agenten die een syndicale aanpak niet schuwden.
Marc De Boel, advocaat-vennoot bij
Storme, Leroy en Van Parys

Luc Willems: De zelfstandige bankagent werd niet gerespecteerd
als zelfstandig ondernemer. Bij een opzeg mocht hij drie jaar
lang niet meer aan de slag in de financiële sector. Bovendien
kwam hij terecht op een zwarte lijst van de CBF (nvdr. nu
FSMA), ook al had hij geen fout begaan. Dat was een echt
beroepsverbod. De basis van dit onrecht was de napoleontische
mandaat-overeenkomst die altijd eenzijdig en zonder reden
opzegbaar was. Men kon altijd een kantoor binnenwandelen
met de mededeling: “Het is gedaan, boeken toe.” Die willekeur
was een bron van frustratie bij veel agenten. Net als de grote
economische en juridische ongelijkheid tussen de agent en de
principaal. Tegenover een apparaat met een grote juridische
dienst kon je als individuele tussenpersoon niets beginnen. Vele
loopbanen werden gebroken en gezinnen van de ene dag op de
andere zonder inkomen gezet. Dat agenten zich zouden gaan
organiseren voor een sterker sociaal statuut, was onvermijdelijk.
Michel Vannijvel: Een bron van frustratie was ook de exclusiviteit.
Luc Willems: In 1993 heeft de CBF (nvdr. nu FSMA) een circulaire
uitgevaardigd dat er per agent maar één agentuurovereenkomst
mocht zijn. Dit had onder andere te maken met het schandaal
Parisis in Gent waarbij klanten opgelicht werden en het niet
meer duidelijk was wie aansprakelijk was voor de fraude en wie
de toezichthouder was. Deze circulaire was noodzakelijk om de
consument te beschermen. Tegelijkertijd werd deze circulaire
fout geïnterpreteerd door een aantal banken om zo de agenten te
verknechten. Hiertegen zijn de agenten in het verzet gegaan.

Hoe is APAFI ontstaan, de Waalse tegenhanger van
BZB?
Jean-Pol Guisset: Apafi is quasi op hetzelfde moment opgericht
als BZB. In Wallonië is het principe “Als je niet wil ondergaan,
moet je deelnemen”. BZB heeft toenadering gezocht tot Apafi
naar aanleiding van het feit dat een aantal Argenta-agenten
ontslagen waren. En zo hebben wij een aantal keren met elkaar
samengezeten. Maar we zaten soms niet op dezelfde golflengte.
Zo wilde BZB absoluut dat de wet Willems gestemd werd. Vanuit
de Waalse agenten waren wij ook overtuigd van een wettelijke
bescherming, maar benadrukten het belang om een overleg per
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Michel Vannijvel: Dat klopt, maar wij waren het gewoon om
acties te doen vanuit de landbouwers. Wij waren erg syndicaal
ingesteld. Wij zijn doorheen de jaren van dat syndicale
afgeweken maar in het begin was het de bedoeling om het door
te trekken met de manifestaties van de boeren. En daar hadden
de mensen uit Wallonië schrik voor.
Jean-Pol Guisset: Maar we zijn wel altijd blijven praten
met elkaar en APAFI werd ook door BZB later betrokken bij
onderhandelingen en voorstellen. Sinds vorig jaar zijn we zelfs
één nationale vereniging met één stem voor alle tussenpersonen
in het hele land.

Hoe wilden jullie het statuut van de bankagent
verbeteren?
Michel Vannijvel: We hadden een actieplan dat op 4 pijlers
berustte. Eerste punt was dat de wet op de handelsagentuur
op ons van toepassing zou worden, tweede dat ons beroep
zou erkend worden als een vrij beroep, derde was betrokken
worden bij de oﬃciële organen en laatste was gesprekspartner
zijn voor de banken. En op alle 4 de pijlers zijn we in ons
streefdoel geslaagd.
Urbain Deeren: We hebben ons van in het begin laten bijstaan
door Marc De Boel. Zelf had ik contact gelegd met Luc Willems.
In 1997 was er namelijk een studiedag van het Verbond van
Belgische Ondernemingen (VBO) over de wet op de handelsagentuur. Daar heb ik de vraag gesteld hoe het komt dat de banken verzekeringsagenten niet onder het toepassingsgebied van
de wet op de handelsagentuur vielen. In de discussie die daarop
volgde, zei iemand dat we de wet maar moesten veranderen als
we beschermd wilden zijn. En daarop ben ik gaan aankloppen bij
Luc Willems, die meteen te vinden was voor onze bezorgdheden
en een wetsvoorstel indiende zodat de bank- en verzekeringsagenten niet langer zouden uitgesloten zijn van de wet op de
handelsagentuur. Intussen werd met Marc De Boel tegelijkertijd
gewerkt aan een model van agentschapscontract.
Marc De Boel: De frustratie was dat de zelfstandige bankagent
niet 100% zelfstandig was. Het gevoel van zelfstandige te zijn,
wrong met wat de bank allemaal oplegde. Bij wijze van oplossing
hadden we het idee opgevat om een modelovereenkomst
te maken die zou gelden voor alle agenten. We stelden een
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modelcontract op en zaten op regelmatige basis samen met de
vereniging van banken om het te bespreken. Een akkoord met
de BVB (nvdr: het huidige Febelfin) over zo’n modelcontract is
er uiteindelijk niet gekomen. Een gemiste kans, want de tekst
die toen voorlag, ging in menig opzicht verder dan de wet die de
wet op de handelsagentuur nadien van toepassing maakte op de
bank- en verzekeringsagenten.
Luc Willems: Nadat Urbain met mij contact had opgenomen,
ben ik een politiek draagvlak beginnen te zoeken om de bank- en
verzekeringsagenten onder de wet op de handelsagentuur te
brengen. In februari 1998 heb ik hiervoor in het parlement een
wetsvoorstel ingediend. Daarop volgden de klassieke vertragingsmanoeuvres van de tegenstanders. En de tegenstand was
heftig. Het waren vooral de zuilgebonden banken en verzekeringsinstellingen die zich tot het uiterste verzet hebben. Andere
banken omarmden in de luwte het initiatief. In september 1998
was er een hoorzitting in het parlement rond dat voorstel. Hier
heeft de toenmalige CBF-voorzitter Jean-Louis Duplat verklaard
dat er voor de toezichthouder geen enkel bezwaar was tegen een
wettelijke bescherming van de bankagenten. Dit was een keerpunt
en bijzonder moedig van Duplat. Een grote meneer! De wet werd
daarop gestemd in de parlementscommissie en ging daarna naar
de plenaire vergadering. Hierop volgde een pingpong tussen de
Kamer en de Senaat waarbij een aantal senatoren getracht hebben
om de wet uit te hollen en te vertragen. Slechts één aanpassing
heeft het uiteindelijk nog gehaald: de oprichting van de paritaire
overlegorganen. Op 28 april 1999, de laatste dag voor de ontbinding van het parlement is de wet uiteindelijk gestemd door de
bijna voltallige Kamer. Zeker te vermelden is de belangrijke rol die
volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt van Sp.a had om dit alles
tot een goed einde te brengen. Het was immers een sociale wet!

Het was duidelijk een bewogen start voor BZB.
De vele krantenknipsels over het gelobby rond het
wetsvoorstel Willems spreken boekdelen. We lezen
ook dat de bankenfederatie BVB toen ook nog heeft
geprobeerd een wettelijke regeling te vermijden door
een gedragscode te onderhandelen met BZB. Hoe
reageerde BZB daarop?
Urbain Deeren: BZB besloot op twee paarden te wedden. Het
lobbywerk voor een wettelijke regeling bleven we volhouden. En
met succes, want die gedragscode is er uiteindelijk pas 20 jaar
later gekomen.

Hoe kijken jullie terug op die 20 jaar BZB-Fedafin?
Urbain Deeren: De wet Willems is toch echt wel een belangrijke
realisatie geweest. Maar even belangrijk is ook dat we
uitgegroeid zijn tot een gesprekspartner waarmee rekening
werd gehouden. We zijn erin geslaagd om een goede basis te
vormen voor overleg op diverse niveaus en met verschillende
partijen. De betere communicatie met banken heeft ervoor
gezorgd dat problemen sneller konden worden aangepakt. En de
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gedragscode die in 2017 werd getekend tussen de zelfstandige
bankagenten en kredietinstellingen, is wat mij betreft ook een
heel mooie verwezenlijking.
Jean-Pol Guisset: Ook de laatste jaren is er heel wat
verwezenlijkt. Zo werd een eigen paritair comité opgericht
voor de werknemers van zelfstandige bankagenten waarin
BZB-Fedafin vertegenwoordigd is als werkgeversorganisatie.
In 2017 wonnen we nog een zaak voor het Grondwettelijk Hof
inzake een beroepsverbod voor financiële tussenpersonen indien
ze ooit bestuurder waren geweest van een failliet verklaarde
vennootschap. Ook hebben we actieve oplossingen aangereikt
aan onze leden in het kader van de ingevoerde btw-plicht
voor managementvennootschappen en werd het statuut van
bankagent op ons aansturen een wettelijk erkend statuut. Dit zijn
slechts enkele voorbeelden van zaken die BZB-Fedafin gedaan
heeft om het statuut van de tussenpersoon te verbeteren. Ook
het feit dat we niet langer alleen de belangen van de zelfstandige
bankagent, maar ook van de zelfstandige tussenpersonen in
verzekeringen en kredieten verdedigen, maakt dat we toch
zijn uitgegroeid tot een invloedrijke vereniging. En vergeet ook
niet dat we onze leden ook meer en meer ondersteunen met
modellen en opleiding. Persoonlijk schep ik ten slotte veel
voldoening in het feit dat Fedafin en BZB zijn uitgegroeid tot een
nationale vereniging die nog sterker staat in het verdedigen van
de belangen van de zelfstandige financiële tussenpersonen.
Luc Willems: Ik vind dat de weg die sinds 1999 is afgelegd,
gigantisch is. Door de stichters en de voorvechters van BZB
en Fedafin, zijn er vele positieve zaken verwezenlijkt. Na de
clash in 1999 is de samenwerking met Febelfin ook steeds
beter geworden. Bij de volgende grote wetgevende stap in
2006 rond de bankbemiddeling was Febelfin een partner.
Maar het grootste spanningsveld blijft naar mijn mening nog
altijd dat banken op korte termijn willen handelen, terwijl de
zelfstandige ondernemer per definitie op lange termijn denkt.
Banken willen herstructureren met korte deadlines en vergeten
daarbij draagvlak te creëren bij de lokale bankagent die dag en
nacht zijn zaak opgebouwd heeft. Dat botst wel eens. Zo valt
het me op dat banken op het moment van herstructureringen
de agent vandaag nog altijd zien als kostprijs en niet als een
meerwaarde. Banken moeten inzien dat werken met een expert
in distributie een grote meerwaarde is en dat deze de nodige
ruimte moet krijgen.
Michel Vannijvel: Ik ben fier dat we erin geslaagd zijn om zo
veel agenten te verenigen in de strijd om een gemeenschappelijk
doel: de verbetering van het statuut van de bankagent, en
later van alle financiële tussenpersonen. En dat terwijl ze in se
allemaal concurrent zijn van elkaar. We hebben veel gerealiseerd
maar het blijft een lastig parcours. Er is nog steeds geen
evenwicht in de relatie tussen agent en principaal. We zijn
er juridisch zeker op vooruit gegaan, maar de economische
machtspositie van de banken is wel toegenomen waardoor de
agenten hun commissies steevast zien slinken.
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Marc De Boel: Ik moet Michel helaas bijtreden. Vandaag zijn
er naar mijn mening nog te veel situaties waarin de manier van
hoe de bank met haar agenten omgaat niet meer van deze tijd
is. Bankagenten worden op de zetel van de bank uitgenodigd
zonder enige voorafgaandelijke toelichting van de reden van
deze uitnodiging, ze worden verplicht om documenten te
ondertekenen zonder voorafgaandelijke mededeling, ze worden
opgezegd zonder voorafgaandelijk gesprek, enz. Ik wil niet
voor alle banken spreken, maar er zijn mij toch heel wat zaken/
dossiers bekend.

Opgelet: lees uw mails van de FSMA
De FSMA communiceert met tussenpersonen per mail over
hun inschrijvingsdossier. Zo was er een tussenpersoon die een
rappel ontving in zijn mailbox met betrekking tot zijn dossier met
de melding dat hij dit tegen een bepaalde datum in orde moest
brengen. De persoon in kwestie heeft hier niet veel belang aan
gehecht omdat dit per mail gecommuniceerd werd en hij ervan
uitging dat FSMA dit enkel met een oﬃcieel schrijven zou doen.
Maar niets is minder waar. Lees uw mails van de FSMA dus steeds
met de nodige aandacht!

Albert Verlinden: Het werk is duidelijk niet af. De financiële crisis
heeft de zaken opnieuw scherper gesteld. De gedragscode die we
in 2017 kunnen afsluiten hebben, moet haar waarde nog bewijzen.
We blijven in gesprek met de banksector en tegelijkertijd lobbyen
we voor wetgeving die machtsmisbruik of misbruik van de
economisch sterkere positie beteugelt, net zoals dit bestaat in
sommige andere Europese landen. Ik wil hierbij al degenen die
mee hebben geholpen aan het succes van BZB-Fedafin zowel
bij de start als later expliciet bedanken voor hun inzet. Ik heb
een sterke appreciatie voor al deze mensen die bij momenten
hun nek ver hebben moeten uitsteken. Dankzij hen kunnen we
nu als professionele vereniging de belangen verdedigen van de
zelfstandige financiële tussenpersonen in België.

Jaarverslag BZB-Fedafin
BZB-Fedafin heeft niet stilgezeten in 2018. Download het
jaarverslag op onze website en ontdek wat we vorig jaar
allemaal voor de zelfstandige tussenpersoon hebben gedaan.
> Ga naar www.bzb-fedafin.be
> Klik bovenaan in het menu op "Publicaties"
> Download rechtsboven het jaarverslag)

Uitzonderlijk
aanbod!
In het kader van een samenwerking tussen Attentia en
BZB-Fedafin (Beroepsvereniging van Zelfstandige Financiël
Bemiddelaars) is er nu een uitzonderlijk gunstig aanbod voor
alle BZB-Fedafin leden. 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

BZB-Fedafin leden

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 dimona- verplichtingen 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.
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FEDERALE VERKIEZINGEN

Prioriteiten voor de ze
In het kader van de komende federale verkiezingen heeft BZB-Fedafin een aantal eisen gebundeld in
een politiek memorandum dat aan de verschillende partijen werd bezorgd. We vroegen de verschillende
partijvoorzitters alvast hoe ze staan tegenover een aantal van onze vragen.

BZB-FEDAFIN VRAAGT

Bart De Wever
(N-VA)

Wouter Beke
(CD&V)

G
(O

Wegwerken administratieve overlast
de afschaﬃng van de uitgebreide informatie- en
transparantieverplichtingen in die gevallen waar
die verplichting geen of nauwelijks meerwaarde
heeft voor de klant gezien de informatieplicht
van de bank of de verzekeraar;

JA

-

de afschaﬃng van de verplichtingen die geen
enkel ander doel hebben dan de controles door
de FSMA te vergemakkelijken en die niet tot doel
hebben de consument te beschermen.

JA

-

een evaluatiecommissie inzake de transparantieen informatieverplichtingen ten aanzien van de
klant.

JA

JA

N-VA heeft zich bij monde van Johan
Klaps vaak verzet tegen de administratieve
overlast bij tussenpersonen. De afgelopen
legislatuur slaagden we erin de stortvloed
aan nieuwe verplichtingen te beperken. Nu
is het tijd om grondig te evalueren waar we
kunnen terugschroeven. Let wel: de eﬀectieve
bescherming van de consument blijft de
eerste doelstelling.

141880_BZB-FEDAFIN_Momentum_1-2019(NL).indd 10

Een antwoord op de eerste en tweede vraag
is genuanceerder dan een algemeen ja of
nee. Het beleid moet het nut van informatieverplichtingen geval per geval bekijken.
De consument moet over correcte informatie beschikken om een weloverwogen keuze
te kunnen maken. Meer informatieverplichtingen opleggen vormt echter niet altijd
het geschikte antwoord. Bij de omzetting
van Europese financiële regelgeving moet
steeds een evenwicht worden gezocht
tussen consumentenbescherming en een
beperking van administratieve lasten. Bij de
omzetting van de IDD-richtlijn is minister
Kris Peeters er in geslaagd om dit evenwicht te vinden. De raad van toezicht moet
het nut van FMSA-verplichtingen geval per
geval bekijken. Het komt de toezichthouder
toe om te beoordelen hoe zij haar toezichtstaak invult en dit bij voorkeur zo eﬃciënt
mogelijk. CD&V steunt het principe van
een evaluatiecommissie. Voor bepaalde
diensten worden deze bevoegdheden nu
al uitgeoefend door de CRB. Ook de FSMA
doet vaak een publieke consultatie m.b.t.
wetgevende initiatieven.
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de zelfstandige tussenpersoon

vraag
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Gwendolyn Rutten
(Open VLD)

John Crombez
(SP.A)

Meyrem Almaci
(Groen)

JA

-

JA

JA

-

NEE

JA

-

JA

Wat informatie en transparantieverplichtingen betreft ben ik van mening dat we deze
moeten beperken tot de essentiële informatie
voor beleggers, die eenvoudig leesbaar en
begrijpbaar is. Daarom heeft mijn partij
reeds in de vorige legislatuur voor financiële
producten een beknopte informatiefiche
ingevoerd met duidelijke risicolabels. Ik ben
er ook voorstander van om via consumer
testing na te gaan of we via de informatie
ons doel bereiken, namelijk de klant duidelijk
informeren. Idealiter gebeurt dit door fsma of
een andere onafhankelijke partij.

Groen steunt de eerste en derde vraag. Een
zondvloed aan informatie kan er inderdaad tot
averechtse eﬀecten leiden. Op vraag 2 zijn we
terughoudender. Groen vindt dat de controle
door FSMA nodig is zodat ze op gepaste
wijze haar functie kan uitoefenen, maar de
rompslomp die ermee gepaard gaat mag niet
buitensporig zijn. We antwoorden daarom
voorzichtigheidshalve ‘nee’, al is onze partij
geenszins gekant tegen een evaluatie van deze
verplichtingen.

Het verminderen van onnodige
administratieve lasten is een belangrijk
uitgangspunt voor onze partij. We kunnen
daarom akkoord gaan met een commissie
om deze lasten beter te monitoren en hun
eﬀectiviteit te beoordelen. We moeten
er wel rekening mee houden dat veel
informatie- en transparantieverplichtingen
voortvloeien uit Europese regelgeving
waardoor dit afschaﬀen niet zomaar
mogelijk is en er in dit geval een Europees
initiatief zou nodig zijn.
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Bart De Wever
(N-VA)

BZB-FEDAFIN VRAAGT

Wouter Beke
(CD&V)

G
(O

Aanpassing wet op de handelsagentuur
dat een minimumuitwinningsvergoeding
in de wet wordt opgenomen en dat wordt
bepaald binnen welke termijn de hoogte van de
vergoeding moet worden bepaald en uitbetaald.

JA

JA

de uitbreiding van art. X.13 naar kosten. Indien
een principaal beslist om de kosten eenzijdig
te verhogen, moet dezelfde bescherming
gelden als bij een eenzijdige wijziging van de
commissies.

JA

JA

Als er een maximum bepaald wordt, lijkt
het logisch dat er ook een minimum wordt
vastgelegd, behoudens in gevallen van
aantoonbare fraude.

Minister Kris Peeters en zijn collega
minister Ducarme faciliteerden de
gesprekken tussen BZB en Febelfin
waarna een gedragscode tussen
beide partijen tot stand kwam. In
deze gedragscode werden veel
discussiepunten van de relatie tussen de
bankagent en zijn principaal geregeld.
CD&V heeft uw vraag dus al in grote
mate gerealiseerd. Voor bepaalde punten
kan het aangewezen zijn om de wet op
de handelsagentuur te evalueren en
desgevallend aan te passen.

In
aa
lijk
zij
aa
sin
da
all
be

Bescherming van de zwakkere distributiepartij
de invoering van wetgeving die misbruik van
machtsverhoudingen tussen ondernemingen
aan banden legt door volgende praktijken te
verbieden:
- Misbruik van economische afhankelijkheid
- Oneerlijke clausules
- Misleidende en agressieve marktpraktijken

JA

Dat misbruik van economische afhankelijkheid
en andere vormen van oneerlijke
handelspraktijken een reëel probleem zijn, is
iets wat ook de N-VA niet is ontgaan. Reeds
in 2015 hebben we hiertoe een wetsvoorstel
ingediend (Doc. Nr. 54K1451). Hiermee waren
wij de eerste partij in dit land om dit op de
politieke agenda te plaatsen. Normaal gezien
zal dit wetsvoorstel op 19 februari 2019
eindelijk gestemd geraken.

141880_BZB-FEDAFIN_Momentum_1-2019(NL).indd 12

JA

Het wetsontwerp van ministers Kris
Peeters en Denis Ducarme werd
omgezet in amendementen op een
wetsvoorstel en werd aangenomen
op dinsdag 19 februari 2019 in de
Commissie Bedrijfsleven. CD&V heeft
uw vraag gerealiseerd.
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Gwendolyn Rutten
(Open VLD)
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John Crombez
(SP.A)

Meyrem Almaci
(Groen)

JA

JA

JA

JA

In het kader van rechtszekerheid is het
aangewezen een zo helder mogelijk wettelijk kader te creëren. Vanuit dit perspectief
zijn bijvoorbeeld duidelijke termijnen
aangewezen. Een hervorming of aanpassing van de regels en vergoedingen kan
daarom mogelijk zijn na consultatie van
alle actoren om een zo volledig mogelijk
beeld te krijgen van de problematiek.

Duidelijkere wetgeving inzake uitwinningsvergoedingen is inderdaad aangewezen.

Een aanpassing van de wet op de
handelsagentuur is een terechte bekommernis
voor de zelfstandige agenten. We
ondersteunen de vraag om een minimum
uitwinningsvergoeding en een termijn op
te nemen in de wet. Bij een wetswijziging
zien we erop toe dat de nodige nuance
wordt aangebracht. Zo moet de sector
er zich bijvoorbeeld van vergewissen dat
het opgelegde minimum niet als nieuwe
standaard zal dienen in de overeenkomsten.
Groen ondersteunt ook de wens dat
kostenstijgingen niet langer eenzijdig kunnen
doorgevoerd worden.

JA

JA

ten
p

JA

Misbruik van machtsverhoudingen dient
Recent werd in de Kamer van
tegengegaan te worden.
Volksvertegenwoordigers het
wetsvoorstel tot wijziging van het
Wetboek van Economisch recht met
betrekking tot misbruik van economische
afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen
en oneerlijke marktpraktijken tussen
ondernemingen aangenomen. Binnenkort
treedt deze wet dan ook in werking. In
deze wet wordt voorzien dat een eerste
evaluatie zal plaatsvinden 2 jaar na de
inwerkingtreding. Indien uit deze evaluatie
tekortkomingen aan het licht komen,
zal een volgende regering hierop een
antwoord moeten bieden.
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In de Kamercommissie keurde Groen onlangs
het wetsvoorstel mee goed tot wijziging van
het Wetboek van Economisch Recht wat het
misbruik van een aanmerkelijke machtspositie
betreft. Dat wetsvoorstel poogt misbruiken
inzake economische afhankelijkheid
krachtdadiger tegen te gaan. Het blijft evenwel
moeilijk om misbruik en economische
afhankelijkheid te bewijzen. Het systeem
bestaat in Duitsland en Frankrijk en leidt
jaarlijks tot bitter weinig zaken. De aangepaste
wetgeving zal dus geen eindpunt zijn in de
zoektocht naar een meer gelijke onderhandelingspositie tussen de kredietinstellingen en
de agenten.
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BZB-FEDAFIN VRAAGT

Bart De Wever
(N-VA)

Wouter Beke
(CD&V)

G
(O

Bijdragen tussenpersonen
om de kosten bij aanvraag tot inschrijving als
verzekeringstussenpersoon, als tussenpersoon
in bank- en beleggingsdiensten en als kredietbemiddelaar te beperken tot één keer het bedrag
van € 661 indien de inschrijving tegelijk voor
verschillende statuten wordt gevraagd.

JA

-

Een lagere bijdrage in geval van cumul van
statuten

JA

-

De jaarlijkse bijdrage moet kostendekkend
zijn. Indien controleactiviteiten niet
meermaals moeten gebeuren, moeten ze ook
niet meermaals gefactureerd worden. Wel
moet er een billijk evenwicht gezocht worden,
aangezien de werkingskosten van de FSMA
door de sector gefinancierd worden en de
begroting uiteraard moet kloppen.

BZB-Fedafin op NN Connect Life
Op 7 februari 2019
was BZB-Fedafin
aanwezig op de
NN Connect
Life beurs in
Brussel om de
beroepsvereniging
en het opleidingsplatform Edfin
te promoten.
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De controle-autoriteiten en toezichthouders moeten voldoende middelen hebben
om hun taken op een adequate manier
uit te oefenen. Hierbij moeten zij er naar
streven om op een eﬃciënte manier tewerk
te gaan. De werkingskosten van de FSMA
worden geregeld in een KB van 17 mei
2012 betreﬀende de vergoeding van de
werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreﬀende het toezicht op de
financiële sector en de financiële diensten.
Overeenkomstig de wet van 2 augustus
2002 betreﬀende het toezicht op de
financiële sector en de financiële diensten
ziet de raad van toezicht toe op de werking
en de financiering van de FSMA. Een
antwoord op de eerste en tweede vraag
kan niet eenduidig met ja of nee worden
beantwoord. Een wijziging van tariefbepaling kan tot stand komen op basis van
het standpunt van verschillende actoren:
FSMA, raad van toezicht en de regering.

Houd uw inschrijvingsdossier
up to date
Vergeet niet om de gegevens van
uw inschrijvingsdossier steeds
actueel te houden in CABRIO, de
online-applicatie van de FSMA.
Dat is wettelijk vereist. Denk
maar aan adreswijzigingen, de
identiteit van de leidinggevenden,
het aantal tewerkgestelde PCP’s,
etc. Het is essentieel dat de FSMA
als toezichthouder steeds over de
meest recente gegevens beschikt.

14/03/19 07:55

In
fin
be
ac
aa
he
we

uben

ar
werk
MA

FEDERALE VERKIEZINGEN

Gwendolyn Rutten
(Open VLD)
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John Crombez
(SP.A)

Meyrem Almaci
(Groen)

JA

JA

JA

JA

In het belang van een competitieve
financiële sector en van een faire
behandeling in het geval van cumulerende
activiteiten moeten we de bijdragen
aan de FSMA durven onderzoeken en
herbekijken. Dubbele belastingen moeten
we immers trachten te vermijden.

Alle partijen die onder toezicht vallen dienen
bij te dragen tot de financiering van de fsma.
Een herschikking van de financiering tussen
de partijen die onder toezicht staan is wat
ons betreft niet uitgesloten, zolang aan de
voorwaarde blijft voldaan dat het toezicht niet
gefinancierd wordt uit de algemene middelen.

use
en.

Groen heeft begrip voor deze verzuchting.
Een aanpassing van zowel de inschrijvingskost
als de jaarlijkse bijdrage is voor onze partij
dan ook bespreekbaar. Op concrete tarieven
pinnen we ons voorlopig niet vast, maar
we nemen alvast akte van het voorstel van
bzb-fedafin in het politiek memorandum.
Gezien het huidige werkingsoverschot bij
FSMA is er ruimte voor een aangepast tarief
voor wie meerdere statuten cumuleert.

en
king

g
n
n
n:
g.

Politiek memorandum BZB-Fedafin
In het kader van de komende federale verkiezingen, heeft BZB-Fedafin haar voornaamste
eisen gebundeld in een politiek memorandum.
Op deze en de vorige pagina’s kon u er al
enkele lezen, alsook een standpunt van de
voorzitters van de grootste politieke partijen.
Benieuwd naar welke andere prioriteiten we
hebben opgenomen? U vindt ons politiek
memorandum integraal op onze website.
> Ga naar www.bzb-fedafin.be
> Klik bovenaan in het menu op "Publicaties"
> Kies “Politiek memorandum 2019”
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BZB-Fedafin stelt nieuwe
modeldocumenten AssurMiFID
ter beschikking
De FSMA-inspecties op de zorgplicht
en de omzeting van de IDD noopten
ons ertoe de modeldocumenten aan te
passen. Als lid van BZB-Fedafin kan u deze
downloaden in het ledengedeelte van onze
website.
> Log in op www.bzb-fedafin.be
> Klik links in het menu op “Mijn
bestanden”
> Kies de map “Twin Peaks II”
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Vakinformatie voor professionals
in de Belgische beleggingsindustrie
Investment Officer BE biedt professionals:
■
■
■
■

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

GRATIS abonnement voor professionals die werkzaam
zijn in de beleggingsdienstverlening.

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

Fondsnieuws is het grootste kennis- en netwerkplatform voor beleggingsprofessionals in
Nederland. Het initiatief is in 2008 gestart door de FD Mediagroep, uitgever van onder andere
Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio.
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Uw maandelijkse

verzekeringsanalyses

BZB-Fedafin biedt in samenwerking met Decavi een nieuwe dienst “Insurance Insights” aan om u in
uw activiteit als verzekeringstussenpersoon te ondersteunen. Deze is van onschatbare waarde om
uw kennis van de markt up to date te houden en is gratis en exclusief voor leden van BZB-Fedafin.
U weet als geen ander dat het niet evident is om op de hoogte te
blijven van wat er reilt en zeilt op de markt. Welke verzekeringen
worden door welke verzekeraar aangeboden en hoe verhoudt
het aanbod zich van de ene verzekeraar ten opzichte van zijn
concurrenten?
Een brandverzekering mag er dan wel grotendeels hetzelfde
uitzien bij de verschillende maatschappijen, als u de
voorwaarden goed leest, zal u merken dat er grote verschillen
kunnen zijn inzake dekking. Hetzelfde geldt voor andere
verzekeringen.
Door eenzelfde product bij de verschillende spelers op de markt
naast elkaar te plaatsen en te vergelijken, krijgt u een schat van
informatie die noodzakelijk is om uw klant een juist en actueel
advies te kunnen geven.
Dat is wat wij met “Insurance Insights” voor u doen. Dankzij
deze nieuwe service, houdt u uw algemene kennis van de
producten up to date en ziet u hoe een maatschappij zich
positioneert ten opzichte van de concurrentie.

“

Insurance Insights is een onmisbaar instrument voor
iedereen die als professional actief is in de verzekeringswereld (makelaars, verzekeringsagenten, verzekeraars).
- Albert Verlinden, voorzitter BZB-Fedafin
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Insurance Insights verschijnt tien maal per jaar in het Nederlands
en het Frans en kan u downloaden in het ledengedeelte van
onze website. Elke editie bestaat uit de analyse van een actueel
probleem rond het thema van de levensverzekering enerzijds, en
rond de schadeverzekering anderzijds.
UW VOORDEEL
• zicht op de technische analyses van de verschillende
verzekeringen op de markt
• elke maand een nieuwe verzekeringsanalyse, zowel leven
als niet-leven

WAAR VINDT U DE ANALYSES?
De eerste twee analyses voor 2019 staan op het ledengedeelte
van onze website:
• Log in op www.bzb-fedafin.be
• Klik links in het menu op "Mijn bestanden"
• Kies de map "Insurance Insights"
Ook vindt u er ter informatie enkele analyses van 2018 terug.
Hou er wel rekening mee dat de informatie intussen al kan
gewijzigd zijn.
Als lid ontvangt u een e-mail wanneer een analyse aan de
bibliotheek werd toegevoegd.
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UBO-REGISTER

Verplichting UBO-register

uitgesteld

De deadline voor het verplicht invullen van het zogenaamde UBO-register
(register van uiteindelijke begunstigden in België) was voorzien op 31 maart 2019, maar werd
midden februari voor de tweede maal uitgesteld. U hebt nu tot 30 september de tijd om
de nodige gegevens te verzamelen en aan het register mee te delen.

In navolging van de vierde Europese
antiwitwasrichtlijn van 20 mei 2015,
moest er in elke lidstaat een register
van uiteindelijk begunstigden komen
(het zogenaamde UBO-register). Het
register heeft als doel om toereikende,
accurate en actuele informatie ter
beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigden van in België opgerichte
vennootschappen, verenigingen zonder
winstoogmerk en juridische constructies
die vergelijkbaar zijn met trusts. Hierdoor
zou het eenvoudiger moeten zijn om
witwaspraktijken op te sporen en
constructies voor de financiering van
terrorisme bloot te leggen.
In ons land werden de modaliteiten van
het register bepaald in een Koninklijk
Besluit dat initieel in werking zou treden
op 31 oktober. Deze deadline werd vorig
jaar nog uitgesteld tot 31 maart 2019 en
dit jaar nog eens naar 30 september 2019.

WIE MOET INFORMATIE
VERSTREKKEN?
Alle juridische entiteiten die in
België opgericht zijn, moeten de
verplichtingen met betrekking tot het
UBO-register naleven. Dit zijn niet
alleen de vennootschappen, maar ook
alle verenigingen naar Belgisch recht,
de (internationale) vzw’s, Belgische
stichtingen, trusts en figuren vergelijkbaar
met de trust of fiducie. Entiteiten met
hoofdzetel in een andere EU-lidstaat,
moeten de informatie melden bij het
UBO-register van dat land.
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WELKE INFORMATIE BETREFT HET?
De informatie heeft betrekking op de
uiteindelijke begunstigden. Wie dat
precies zijn, hangt af van de juridische
entiteit waaraan ze verbonden
zijn. We geven hieronder enkel de
uiteindelijke begunstigden weer van
vennootschappen:
• De natuurlijke perso(o)n(en) die
rechtstreeks of onrechtstreeks
een toereikend percentage van de
stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/
houden, met inbegrip van het houden
van aandelen aan toonder;
Een door een natuurlijke persoon
gehouden belang van meer dan
vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig
procent van de aandelen of het
kapitaal van de vennootschap, geldt
als een indicatie van een toereikend
percentage van de stemrechten of
van het direct belang. Raadpleeg
de veelgestelde vragen op onze
website voor meer informatie over de
identificatie van indirecte uiteindelijke
begunstigden (zie punt 5.3).
• De natuurlijke perso(o)n(en) die
zeggenschap heeft/hebben over deze
vennootschap via andere middelen
(bv. Aandeelhoudersovereenkomst,
het recht om de leden van de raad van
bestuur te benoemen, vetorecht).
• De natuurlijke persoon of personen
die behoort/behoren tot het hoger
leidinggevend personeel, indien na
uitputting van alle mogelijke middelen

en op voorwaarde dat er geen gronden
voor verdenking bestaan, geen van de
bedoelde personen is geïdentificeerd,
of indien er enige twijfel bestaat of de
geïdentificeerde persoon of personen
de uiteindelijke begunstigde(n)
is, respectievelijk zijn (bv. De
genomen stappen om de eerste
twee categorieën te identificeren,
resulterend uit uitgevoerd onderzoek).

WELKE INFORMATIE MOET
WORDEN MEEGEDEELD?
Zo moeten onder meer de volgende
gegevens over de uiteindelijke
begunstigden aan het register worden
meegedeeld:
• Naam en voornaam;
• Geboortedatum;
• Nationaliteit;
• Land van verblijf;
• Adres;
• Datum waarop men uiteindelijke
begunstigde is geworden;
• Rijksregisternummer, of nummer
van de Kruispuntbank van sociale
zekerheid/elk vergelijkbaar
identificatiemiddel;
• Relevante categorie van UBO(s)
waartoe hij behoort;
• in het geval van een vennootschap
• of het om rechtstreekse of
onrechtstreekse uiteindelijke
begunstigden gaat. Indien het om
een onrechtstreekse begunstigde
gaat, het aantal tussenpersonen en
hun identificatiegegevens
• de omvang van het uiteindelijke
belang in de vennootschap.
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WIE MOET DE INFO MEEDELEN
EN WANNEER?
De leden van het bestuursorgaan zijn verantwoordelijk voor de indiening van bovenstaande informatie bij het UBO-register. Zij
hebben tot 30 september 2019 de tijd om
dat te doen. Maar het is geen eenmalige
verplichting. Komen er na die deadline
nieuwe begunstigden bij of zijn er wijzigingen aan de bestaande? Dan moet dit aan
het register meegedeeld worden binnen de
maand nadat de informatie over de uiteindelijke begunstigde gekend of gewijzigd is.

WELKE SANCTIES KUNNEN ER
WORDEN OPGELEGD?
Indien u er niet in slaagt om (tijdig)
alle informatie over de uiteindelijke
begunstigden aan het register mee
te delen, of indien de meegedeelde
informatie niet volledig of onjuist is, kan
u als bestuurder een strafrechtelijke boete
krijgen van 50 tot 50.000 euro.
Daarnaast zijn er ook administratieve geldboetes van 250 – 50.000 euro voor bestuurders, leden van het wettelijk bestuursorgaan, het directiecomité en personen die
deelnemen aan de eﬀectieve leiding.

WIE HEEFT TOEGANG TOT
HET UBO-REGISTER?
De gegevens van het register zijn
toegankelijk voor “de bevoegde
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HOE DOET U UW REGISTRATIE?
U hebt tijd tot 30 september 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste
maal te registreren. U kan dit nu al doen door u aan te melden bij de toepassing
op het MyMinFin-portaal (voor burgers) of MyMinfinPro (voor de wettelijke
vertegenwoordigers).
Op de website van de FOD Financiën vindt u meer informatie, een FAQ en diverse
gebruikershandleidingen: https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register

autoriteiten”, zoals de politiediensten, de
Cel voor Financiële Informatieverwerking
(CFI) en alle andere overheidsinstanties
die instaan voor de strijd tegen het
witwassen van geld, de financiering
van het terrorisme of daarmee verband
houdende basisdelicten.
Ook personen die onderworpen zijn aan
de Witwaswet en in het kader van hun
beroepsuitoefening moeten nagaan of ze
met criminelen te maken hebben, zoals
advocaten, notarissen, vastgoedmakelaars
of accountants, hebben toegang tot
het register.
Daarnaast zal het register, voor wat
de vennootschappen betreft, ook
toegankelijk zijn voor alle burgers. Ze
zullen hier weliswaar voor moeten betalen
en ook zal de informatie die een burger
te zien krijgt, beperkt zijn tot de gegevens
van de vennootschap en dus niet van de
uiteindelijke begunstigden. Tot slot kan

een burger het register enkel raadplegen
via een elektronische identiteitskaart en
zal zijn inzage geregistreerd worden.
De personen die de mededeling in
het register doen en de uiteindelijke
begunstigden zullen wel niet geïnformeerd
worden over de raadplegingen van het
UBO-register die hen betreﬀen.

DOE TIJDIG UW REGISTRATIE
Gezien het bedrag van de geldboete, is
het belangrijk dat u de juiste gegevens
over de juiste personen tijdig verzamelt
en registreert in het register. Daarnaast is
het ook van belang dat u een procedure
uitwerkt voor het geval deze gegevens
wijzigen, want elke wijziging moet
binnen de maand overgemaakt worden
aan het UBO-register. Ook moet u alle
bewijsstukken goed bijhouden waaruit
blijkt dat alle informatie toereikend,
accuraat en actueel is.
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OPLEIDINGSKALENDER
De klant centraal:
je engagement voor de toekomst

APRIL

• 9 mei 2019 | 18u30 - 22u00
Aula Schaubroeck Nazareth

JUNI

• 14 mei 2019 | 18u30 - 22u00
De Vesten Laakdal

Trouwen of samenwonen:
hoe anticiperen op je successieplanning?
• 23 april 2019 | 18u00 - 22u00
Link 21 Herentals
• 2 punten bank & 2 punten verzekering

Compliant, commercieel
en klantgericht werken

• Gratis

Trouwen of samenwonen:
hoe anticiperen op je successieplanning?
• 10 mei 2019 | 08u30 - 12u30
Van der Valk Hotel Oostkamp
• 2 punten bank & 2 punten verzekeringen

Het pensioenlandschap in België

• 24 april 2019 | 19u00 - 22u00
Congrescentrum Ter Elst Edegem

• 10 mei 2019 | 10u00 - 17u30
Congrescentrum Ter Elst Edegem

• 25 april 2019 | 19u00 - 22u00
Hotel Serwir Sint-Niklaas

• 6 punten bank & 6 punten verzekering

• 2,5 punten bank & 2,5 punten verzekering
• Exclusief voor BZB-Fedaﬁn-leden

E-marketing:
van commerciële website naar social media

• Gratis voor medewerkers PC 341

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen
(POZ)
• 13 mei 2019 | 13u30 - 17u00
Green Park Hotel Brugge

• 25 april 2019 | 09u00 - 16u00
Syntra Campus Antwerpen

• 3 punten bank & 3 punten verzekering

De hervorming van het erfrecht
en huwelijksvermogensrecht

Extreem productief

• 25 april 2019 | 13u30 - 18u00
Bluepoint Berchem
• 2 punten bank & 2 punten verzekering

Aangifte vennootschapsbelasting AJ 2019
• 25 april 2019 | 13u30 - 17u00
Holiday Inn Gent Expo
• 26 april 2019 | 13u30 - 17u00
Brabanthal Leuven
• 3 punten bank & 3 punten verzekering

• Gratis voor medewerkers PC 341

• 13 & 14 mei 2019 | 08u30 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen

Nieuwe klanten via Linkedln
• 14 mei 2019 | 09u00 - 16u00
Syntra Campus Antwerpen

Overname en waardebepaling van een
bank- en/of verzekeringskantoor
in 10 vragen
• 16 mei 2019 | 13u30 - 17u00
Links 21 Herentals

Facebookmarketing
• 21 mei 2019 | 09u00 - 16u00
Syntra Campus Antwerpen

MEI

Antiwitwaswetgeving in de praktijk:
hoe herken ik een witwasoperatie?
• 21 mei 2019 | 14u00 – 17u30
BZB-Fedaﬁn Oudenaarde

Aangifte vennootschapsbelasting AJ 2019
• 2 mei 2019 | 13u30 - 17u00
Hotel Shamrock Tielt
• 3 mei 2019 | 13u30 - 17u00
Link 21 Herentals
• 3 punten bank & 3 punten verzekering

Studiedag verzekeringen
• 9 mei 2019 | 10u00 - 15u00
Hotel Van der Valk Antwerpen
• 4 punten verzekeringen

De psychologie van overtuigen
• 3 juni 2019 | 08u30 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen
• 4 juni 2019 | 08u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem

Facebookmarketing
• 6 juni 2019 | 09u00 - 16u00
Campus Mechelen

Een commercieel gesprek voeren over
levensverzekeringen en beleggingen
• 7 juni 2019 | 10u00 - 17u30
Huis van de Bouw Zwijnaarde
• Gratis voor medewerkers PC 341

Woonkredieten:
hoe verwerken in de aangifte
personenbelasting?
• 11 juni 2019 | 18u00 - 22u00
Elewijt Center
• 13 juni 2019 | 13u00 - 17u00
Holiday Inn Hasselt
• 2 punten bank & 2 punten verzekering

Succesvol & slim verkopen
• 12 juni 2019 | 13u30 - 16u45
Holiday Inn Gent Expo
• 18 juni 2019 | 13u30 - 16u45
De Vesten Laakdal

Basiskennis levensverzekeringen
(particulieren)
• 21 juni 2019 | 10u00 - 17u30
Green Park Hotel Brugge
• 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Bedrijfsschadeverzekeringen
• 25 juni 2019 | 12u00 - 14u00
IBIS Styles Hotel Kortrijk
• 1,5 punten verzekeringen

• 3 punten bank & 3 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Actuele beleggingsstrategieën
• 21 mei 2019 | 13u30 – 18u00
Bluepoint Berchem
• 4 punten bank

Schrijf in via:

Bedrijfsschadeverzekeringen

www.edfin.be

• 23 mei 2019 | 12u00 – 14u00
Hotel van der Valk Antwerpen
• 1,5 punten verzekeringen

Onze partners:
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Dé opleidingstool

voor uw kantoor

De verplichtingen en verantwoordelijkheden inzake geregelde bijscholing worden steeds belangrijker.
Vanaf volgend jaar zal u niet alleen meer punten per jaar moeten verzamelen, ook zullen uw PCP’s
opleidingen moeten volgen. Dit kan door interne opleidingen, maar u moet wel het vereiste aantal
punten bewijzen. Het opleidingsplatform Edfin werd speciaal ontwikkeld om u hierbij te ondersteunen.

In de vorige editie van Momentum las u hoe u een persoonlijk profiel kan aanmaken. Nu gaan we een stapje verder. Om te ontdekken

waarom Edfin zo een handige tool is om de geregelde bijscholing
in uw kantoor te beheren, dient u eerst uw kantoor te registreren.

UW KANTOOR REGISTREREN
Om uw kantoor te registreren, moet u ingelogd zijn. Zodra u
ingelogd bent, verschijnt bovenaan een paarse balk. Wanneer u
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hierin links op het huisje klikt, gaat u naar de “Mijn Edfin”-pagina.
Daar kiest u onderaan links de optie “Kantoor registreren”.
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V.U.: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151, 1210 Brussel - Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA - www.vivium.be - 03.2019

Omdat uw digitale oplossing
alle kansen verdient

Vivium wil de efficiëntie en performantie van
de makelaardij ten volle ondersteunen en lanceert
met trots de Vivium Digital Awards.
Hebt u een digitale innovatie die de kantoorefficiëntie
en klantentevredenheid voor makelaars verhoogt?
Dien ze in en sleep de prijs voor Beste Project of
Meest Beloftevolle Initiatief in de wacht.
Bouw mee aan de digitale toekomst en win een mooi investeringsbudget.

Kijk snel op www.viviumdigitalawards.be

Powered by

ADV_VIV Digital Awards_DEF.indd 1
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U komt terecht op de pagina “Mijn kantoor registreren”, waar u een aantal gegevens over uw kantoor dient in te vullen.

Lid BZB-Fedafin
Bent u lid van BZB-Fedafin? Vergeet dan niet om dit tijdens
de registratie van uw kantoor aan te duiden. Anders zal u de
opleidingen die exclusief zijn voor leden niet te zien krijgen in
uw opleidingskalender en zal u geen korting ontvangen bij het
inschrijven voor opleidingen die voordeliger zijn voor leden.

Opleidingsverantwoordelijke
Tijdens de registratie dient u aan te geven wie de opleidingsverantwoordelijke is van uw kantoor. U kan aanduiden dat u
dit zelf bent, maar u hebt ook de mogelijkheid om een andere
persoon op te geven. Hebt u zichzelf aangeduid, dan ziet u na
de registratie van uw kantoor een reeks bijkomende features
op de “Mijn Edfin”-pagina. Hebt u iemand anders aangeduid
als opleidingsverantwoordelijke, dan zullen deze features
verschijnen in het profiel van deze persoon.

1. KANTOORINSTELLINGEN

2. GEKOPPELDE MEDEWERKERS

In de kantoorinstellingen kan u – zoals het woord
zelf zegt – de instellingen van uw kantoor op het
even welk moment raadplegen en wijzigen.

Edfin is een opleidingsplatform waarop u de opleidingen van uw
hele kantoor kan beheren. Om dit te kunnen doen, dient u eerst
uw medewerkers toe te voegen aan uw kantoor.
Als u op de pagina “Mijn Edfin” klikt op
“Gekoppelde medewerkers, gaat u naar de pagina
“Mijn kantoor”, waar u een overzicht krijgt van alle
gebruikers die aan uw kantoor gekoppeld zijn.
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Medewerkers toevoegen
U kan medewerkers toevoegen door rechtsboven te klikken op
de knop “+ Groepslid uitnodigen”. Indien ze al een Edfin-account
hebben, worden ze meteen aan uw kantoor toegevoegd. Zijn
ze nog geen Edfin-gebruiker? Dan krijgen ze per e-mail een
uitnodiging om een account aan te maken. Wanneer ze de
registratie van hun account voltooien, zijn ze volwaardig lid van
uw kantoor.

Medewerkers beheren
U kan elke gekoppelde medewerker een functie toekennen (PCP
of VVD) en een statuut (zaakvoerder, vennoot of medewerker).
Duidt u aan dat iemand het statuut “medewerker” heeft, dan is
het ook belangrijk dat u aangeeft onder welk paritair comité die
medewerker ressorteert. Enkel op die manier kan de correcte
prijs van een opleiding worden weergegeven in het profiel van uw
medewerkers. Naast een functie en een statuut kan u hen ook
opleidingsverantwoordelijke maken via de knop “Kies actie”. Bij
de acties kan u er ook voor kiezen om een gebruiker uit uw groep
te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer die persoon niet langer
voor uw kantoor werkt.

3. OPLEIDINGSAANVRAGEN
Wanneer u een opleiding hebt gekozen in de opleidingskalender van Edfin en geklikt hebt op de knop “Inschrijven”, krijgt u een
scherm waarop u dient aan te geven hoe u de opleiding wenst te betalen. Er zijn twee opties: u kan de opleiding laten betalen door uw
kantoor of de opleiding volgen voor eigen rekening.

Als een medewerker aangeeft dat zijn kantoor
de opleiding betaalt, krijgt de opleidingsverantwoordelijke de melding dat een aanvraag werd
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ingediend om een opleiding te volgen. Deze verschijnt in het
overzicht van opleidingsaanvragen met de mogelijkheid om de
aanvraag goed te keuren of te weigeren.
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4. MIJN FACTUREN
Als u een opleidingsaanvraag hebt goedgekeurd,
verschijnt deze bij de te betalen opleidingen onder
“Mijn facturen”. Hier kan u één of meerdere

opleidingen samen betalen, online of via de kmo-portefeuille (als
de opleiding hiervoor in aanmerking komt). Na de betaling kan u
hier ook de factuur downloaden.

5. GEREGELDE BIJSCHOLING
In de vorige editie lichtten we toe dat de pagina
"Mijn opleidingspunten" een overzicht biedt
van de opleidingspunten die u hebt verzameld
via Edfin. Dit bestaat ook op het niveau van uw
kantoor. Bij “opleidingspunten medewerkers”, ziet
u hoeveel punten uw medewerkers al via Edfin hebben behaald.

Per medewerker ziet u wat hun hoogste diploma is en hun
functie (VVD of PCP) en hoeveel punten ze per categorie al
hebben verzameld via Edfin. Ook kan u de bijhorende opleidingsattesten downloaden. Zo hebt u meteen een mooi overzicht
wanneer de FSMA vraagt om een lijst voor te leggen van alle
punten die uw PCP’s en VVD’s hebben verzameld.

Creëer uw eigen opleiding
Naast een platform met een opleidingsaanbod en een kantoorapplicatie is Edfin ook een tool waarmee niet alleen externe
partijen, maar ook u als kantoorhouder opleidingen kan aanmaken voor uw kantoor of voor uw collega’s. In de volgende editie
van Momentum lichten we toe hoe u dit kan doen. Intussen kan u al zelf aan de slag via de balk “Beheer opleidingen” in uw
“Mijn Edfin”-pagina. Neem gerust contact op met ons via info@edfin.be als u hierover vragen hebt.
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Sociaalrechtelijke gevolgen

bij de overname van
een zelfstandig agentschap

De levensloop van een zelfstandig agentschap vertoont dikwijls een zeer grillig patroon. Vandaag
worden er nog maar zelden nieuwe zelfstandige kantoren “from scratch” opgericht. De boodschap in
een mature markt klinkt veelal minder creatief. Kantoren worden overgenomen en overgelaten
om vervolgens terug te worden overgenomen.

97% van onze klanten zijn tevreden.
Bij DVV Verzekeringen doen we meer dan onze klanten tevreden stellen.
We helpen ze vooruit. Met kwaliteitsproducten, persoonlijke service en
aandacht voor de menselijke kant van verzekeren.
Dàt is de kracht van een exclusief netwerk.
Bent u, net als de 200 DVV-consulenten, gedreven om van elke verzekerde
een tevreden klant te maken? Neem dan contact op met Dominique Gossé,
commercieel directeur, voor meer informatie: dominique.gossé@dvvlap.be.
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Een zeer belangrijk vraagstuk betreft het lot van de personeelsleden bij een dergelijke vloed van
wisselende en opeenvolgende werkgevers in dergelijk scenario. Moeten zij mee worden overgedragen?
Mogen zij weigeren? Welke arbeidsvoorwaarden dienen te worden toegepast? Mogen zij ontslagen
worden? Allemaal kopzorgen, die wij in dit artikel trachten te ontrafelen.
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1. ALGEMENE CONTEXT
De vennootschap die een zelfstandig
bankagentschap uitbaat en personeel
tewerkstelt, gedraagt zich als werkgever
ten opzichte van deze medewerkers.
Afhankelijk van de concrete situatie kan
een bankkantoor hetzij door een bank
(meestal principaal), hetzij door een
zelfstandige kantoorhouder worden
uitgebaat.

DVV is een merk-en handelsnaam van Belins NV, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064

Enigszins misleidend worden de
kantoren, die door een eigenlijke bank
worden uitgebaat, meestal onder
de term “statutair” aangeduid. De
personeelsleden, die erin worden
tewerkgesteld, vormen het zogenaamde
“statutaire” personeel. Binnen de
banksector ressorteren zij meestal onder
het toepassingsgebied van het paritair
comité nr. 310. Bovendien putten zij
aanvullende voordelen uit cao’s, die op
bedrijfsniveau werden gesloten (vb. KBC,
Belfius, BNP Paribas Fortis, etc.).
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Wanneer de zelfstandige kantoorhouder
zelf personeelsleden tewerkstelt,
weerklinkt een ander verhaal. In deze
hypothese is hij ertoe gehouden de cao’s
van het Paritair Comité nr. 341 toe te
passen. Op het niveau van het zelfstandig
kantoor werden normalerwijze geen
bijkomende cao’s gesloten. Hierdoor is dit
referentiekader iets eenvoudiger.
Maar wat is het lot van deze
personeelsleden, indien de uitbating
waarin zij worden tewerkgesteld,
plotseling wordt overgedragen aan een
nieuwe werkgever? En welke cao’s zijn
daarna op hen van toepassing? Het
onderscheid tussen de cao’s van het PC
310 en het PC 341 is immers aanzienlijk.
Eigen bedrijfscao’s accentueren dit
onderscheid.
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De dagelijkse actualiteit bewijst de
grote impact van deze cao binnen de
financiële wereld. Principalen stoten eigen
“statutaire” kantoren af. Zelfstandige
kantooruitbaters dragen hun handelsactiviteiten over aan een nieuwe
gegadigde. Zelfstandige bankkantoren
worden tijdelijk bij de principaal ondergebracht om vervolgens terug te worden
verzelfstandigd. Hierdoor ontstaan
zeer complexe situaties omtrent het lot
van de arbeidsovereenkomsten van de
onderliggende personeelsleden.

3. BASISBESCHERMING
Als uitgangspunt beschermt cao nr
32bis het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst bij de overgang van de
onderneming. Wie als personeelslid
geconfronteerd wordt met een overgang
van diens onderneming-werkgever,
behoudt in het algemeen zijn arbeidsovereenkomst. Van een automatische
beëindiging van deze overeenkomst bij
de overgang is meestal geen sprake.
De cao verhindert immers dergelijke
automatische beëindiging.
Vooraleer de betrokken werknemer zich
op deze bescherming kan beroepen, dient
wel eerst te worden nagegaan of dergelijke
overgang onder het toepassingsgebied
van de cao nr. 32bis ressorteert.

4. DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE CAO NR. 32BIS
4.1. DE VOORWAARDEN
De toepassing van de cao nr. 32bis vereist
grosso modo volgende cumulatieve
voorwaarden:
• een “wijziging van werkgever”;
• een “overgang van de onderneming”
of een “gedeelte van de onderneming”;
• een “overgang krachtens een
overeenkomst”.

2. DE CAO NR 32BIS
Personeelsleden genieten een
aanzienlijke bescherming wanneer hun
onderneming aan een nieuwe overnemer
wordt overgelaten. De belangrijkste
bescherming volgt uit de toepassing
van de cao nr. 32 bis. Deze cao regelt
het lot van de arbeidsovereenkomsten
bij de overgang van een onderneming.
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4.2. EEN WIJZIGING VAN
WERKGEVER
De cao nr. 32bis eist als eerste
voorwaarde dat er een wijziging van
werkgever optreedt. Deze wijziging
van werkgever kan bijvoorbeeld door
een cessie, een absorptie, een fusie,
een filialisering of een wijziging van het

Joris De Wortelaer, advocaat-vennoot bij
Bloom Law

juridische statuut van de onderneming
ontstaan. Een loutere wijziging in
het aandeelhouderschap is echter
onvoldoende om de toepassing van de
cao nr. 32bis te activeren. Bij een wissel
in het aandeelhouderschap blijft de
bestaande vennootschap normalerwijze
gewoon voort als werkgever optreden.
Deze voorwaarde heeft wel een praktisch
belang. Wanneer een franchisegever
zijn overeenkomst met een eerste
franchisenemer beëindigt, en aan
een tweede franchisenemer overlaat,
dan verwerft deze laatste niet de
hoedanigheid van werkgever wanneer hij
de franchise onmiddellijk aan een derde
overdraagt. Dus zonder dat de tweede
franchisenemer zelf de hoedanigheid van
werkgever heeft verworven doordat hij
nooit de desbetreﬀende onderneming
heeft uitgebaat en gezag over het
betrokken personeel heeft uitgeoefend.
In dit scenario zal de cao nr. 32bis
alleen tussen de eerste en de derde
franchisenemer uitwerking hebben.

4.2. EEN OVERGANG VAN
ONDERNEMING OF EEN
GEDEELTE VAN ONDERNEMING
Deze voorwaarde leidt in de praktijk tot
talrijke betwistingen. Niet elke structuurwijziging in een onderneming valt onder
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het toepassingsgebied van de cao nr.
32bis. Zo valt enkel de overdracht van
een afzonderlijke identificeerbare eenheid
met een eigen georganiseerde structuur
en middelen onder dit referentiekader.
Men zal steeds moeten nagaan of de
overgedragen onderneming of entiteit
voldoende autonoom en zelfstandig
gestructureerd is. Een entiteit die over
onvoldoende functionele autonomie
beschikt, zal niet als “gedeelte van een
onderneming” worden beschouwd,
en bijgevolg buiten de bescherming
van deze cao vallen. Dit verhindert de
overdracht niet, maar de betrokken
personeelsleden kunnen zich niet
beroepen op de beschermende werking
van de cao nr 32 bis. Zo is het immers
niet uitgesloten dat slechts een gedeelte
van een kantoor wordt overgedragen, of
een kantoor over verschillende entiteiten
wordt verdeeld of ontmanteld. Dergelijke

hypothese vergt een gedetailleerde
analyse of de desbetreﬀende entiteiten
wel voldoende autonomie hadden om
zelfstandig te worden geëxploiteerd. Is
dit niet het geval, dan vervalt de discussie
over de toepassing van de cao nr 32bis.
Natuurlijk beantwoordt een kantoor
met een eigen personeel, een eigen
handelsfonds, een eigen identiteit, een
eigen merk en logo meestal wel aan de
vereiste van de autonome en zelfstandige
exploiteerbaarheid. Veelal vormt een
kantoor bij uitstek een zelfstandige
unit die “in going concern” kan worden
overgedragen. Is dit het geval, dan
leidt dit in de praktijk tot een duidelijke
toepassing van de cao nr. 32bis.
Ogenschijnlijk is de grens vrij duidelijk.
Niettemin toont de dagelijkse praktijk
aan dat sommige exploitatiepunten

zich in een schemerzone bevinden.
Binnen statutaire kantoren verdwijnt het
traditionele uitzicht van een afzonderlijke
kantoorstructuur, en wordt meer en
meer geopteerd voor een matriciële
structuur waarbij de traditionele
kantoordirecteur met “eigen” statutair
personeel verdwijnt, en vervangen werd
door aansturingsmechanismen die
zich buiten de eigen kantooromgeving
situeren (vb. private en personal banking,
midcorp, call centers, etc. ). Dergelijke
tendens impliceert dat elke overgang
een gedetailleerde vooranalyse vereist
omtrent de eﬀectieve toepassing van de
cao nr 32bis. De gevolgen zijn immers
aanzienlijk.

4.3. EEN OVERGANG KRACHTENS
EEN OVEREENKOMST
Deze laatste toepassingsvoorwaarde
schept in de praktijk weinig tot geen
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problemen. De overdracht van een
bankagentschap geschiedt in de meeste
gevallen op basis van een overeenkomst.
De interpretatie van het begrip
“overeenkomst” is zeer ruim. Het volstaat
dat de overgang in het kader van een
contractuele relatie tussen de overdrager
en de overnemer geschiedt. Dit mag zelfs
mondeling worden overeengekomen.

5. DE CAO NR 32BIS IS VAN
TOEPASSING. WAT NU?
5.1. ALGEMENE GEVOLGEN
Vooral voor de overnemer is de
toepassing van de cao nr. 32bis in het
algemeen vrij nadelig. In principe heeft
hij geen keuze. De personeelsleden
kunnen zich beroepen op de toepassing
van deze cao waardoor hun arbeidsovereenkomst met de bijhorende arbeidsvoorwaarden automatisch aan de nieuwe
overnemer worden overgedragen. De
trotse overnemer wordt onmiddellijk
werkgever van de betrokken werknemers,
en moet bovendien de lopende
arbeidsvoorwaarden naleven. Heeft
de overgedragen werknemer een
bedrijfswagen, representatiekosten,
een aanzienlijk loon, maaltijdcheques,
bonus … en nog meer van dit alles,
dan moet de overnemer dit ook in
de toekomst waarborgen. Men kan
natuurlijk pogen om deze voorwaarden
te “heronderhandelen”, maar buiten het
geval van een extreme naïviteit zullen de
overgedragen werknemers niet “zomaar”
van hun oude voordelen afstand
nemen. Zeker wanneer “statutair”
personeel wordt overgenomen, kan dit
tot een aanzienlijke meeruitgave leiden
vermits de meeste grootbanken een
zeer uitgebreid arsenaal aan arbeidsvoorwaarden hebben uitgewerkt
(cafetariaplannen, bedrijfswagens,
bonussen, etc.).

5.2. ONTSLAGBESCHERMING
De toepassing van de cao nr. 32bis
impliceert eveneens de overname
van de lopende anciënniteit. Wie een
stevig uitgebouwd kantoor overneemt,
moet ermee rekening houden dat de
volledige anciënniteit van de betrokken
personeelsleden wordt overgedragen.
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Dit heeft aanzienlijke gevolgen
voor de ontslagmodaliteiten en de
minimumbarema’s.
Een creatieve piste is natuurlijk de
gedachte om de betrokken personeelsleden aan de vooravond van de overdracht of net erna te ontslaan. Dergelijke
handelswijze is zeer risicovol, vermits de
cao nr .32 bis verbiedt dat de betrokken
personeelsleden omwille van de overdracht worden ontslagen. Negeert men
deze verbodsbepaling, dan kunnen de
betrokkenen naast hun opzeggingsvergoeding een bijkomende schadevergoeding claimen.

5.3. GROEPS- EN HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN
De cao nr. 32bis biedt de werknemers
geen bescherming op het vlak van
hun groeps- en hospitalisatieverzekering. Deze aanvullende verzekeringen
eindigen in principe bij de overgang.
Vanzelfsprekend kan de nieuwe
overnemer in een alternatief stelsel
voorzien, maar dit is een vrije keuze.
Niettemin is voorzichtigheid geboden.
Indien het recht op de groeps- of
hospitalisatieverzekering uit een cao
wordt geput, dan blijven deze rechten
ook na de overgang afdwingbaar. De
overgedragen personeelsleden zullen
nog steeds op deze aanvullende verzekeringen aanspraak kunnen maken, omdat
de nieuwe overnemer de lopende cao’s
dient te respecteren. Deze bescherming
put de overgedragen werknemer ditmaal
niet uit de cao nr. 32bis, maar wel uit de
cao-wet zelf. Zeker wanneer de betrokken
werknemers zich op een aanvullend
pensioenstelsel van het type te “bereiken
doel” kunnen beroepen, zijn zware financiële aderlatingen bij de overnemer niet
uitgesloten.

5.4. VOORZICHTIGHEID
IS GEBODEN
Wie als zelfstandige kantooruitbater een
agentschap wenst over te nemen, mag
nooit de potentiële impact van de cao
nr. 32 bis onderschatten. Hierbij gelden
samengevat volgende vuistregels (mits
de toepassingsvoorwaarden van de CAO

nr 32bis zijn ingevuld):
• De overnemer en de overdragen
kunnen nooit zelf de toepassing van
de cao nr. 32bis uitschakelen;
• De overdracht van de lopende arbeidsovereenkomsten met bijhorende
anciënniteit is gegarandeerd;
• De betrokken personeelsleden kunnen
niet worden ontslagen, tenzij men
zich blootstelt aan een bijkomende
schadevergoeding;
• De betrokken personeelsleden
behouden in principe hun actuele
arbeidsvoorwaarden (vb. maandloon,
13de maand, vakantiegeld, verlof,
bonus, arbeidsduur, arbeidstijden
en werkrooster, maaltijdcheque,
sportcheques, representatievergoeding, uitgestelde bonussen, etc.).
Voor wat de groeps- en hospitalisatieverzekering betreft, is wel vereist dat
zij via een cao werden toegekend;
• De overnemer kan deze voordelen
niet eenzijdig wijzigen;
• De betrokken werknemers kunnen
zich ook tot de overnemer richten,
mochten in het verleden de arbeidsvoorwaarden niet door de overdrager
(gewezen werkgever) zijn in acht
genomen. De blootstelling aan een
sociaal passief is niet uitgesloten.
• Dergelijke overgang kan bijgevolg
tot een spanning met de bestaande
personeelsleden van de overnemer
leiden.

6. HOE DIT AANPAKKEN?
Gelet op de enorme gevolgen van
dergelijke overgang op het vlak van
het personeelsstatuut, is het uiterst
belangrijk om op voorhand de gevolgen
van dergelijke personeelsperikelen in
te schatten. Dit alles vergt een meer
gespecialiseerde aanpak.
In de eerste plaats dient te worden
gepeild naar de toepasselijkheid van de
cao nr. 32bis. Is deze cao eﬀectief van
toepassing, dan organiseert men best op
voorhand een gedetailleerde screening
van de mogelijke gevolgen. Zodra inzicht
verworven is welke personeelsleden “in
scope” zijn, moet een personeelsplan
worden voorbereid aan de hand waarvan
de gevolgen voor de overdracht worden
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ingeschat. Niet alleen voor de over te
dragen werknemers, maar ook de impact
op de bestaande personeelsleden. In veel
gevallen zal men immers genoodzaakt
zijn om beide statuten te harmoniseren.
Dergelijke aspecten beïnvloeden
natuurlijk de prijs van de overname. Wie
zich hier in de luren laat leggen, betaalt
een tol die hoger ligt dan deze van de
Liefkenshoektunnel.

Werd hieromtrent een duidelijk beeld
verworven, dan zal deze analyse zich
verder richten op het in kaart brengen
van mogelijk juridische risico’s verboden
aan wetsinbreuken en/of nalatigheden
begaan door de vorige werkgever
(thans overdrager). Op dit vlak stelt
de nieuwe overnemer zich immers
bloot aan mogelijke financiële en zelfs
strafrechtelijke risico’s.

Om deze risico’s adequaat te kunnen
inschatten, is het aangewezen om de
betrokken personeelsstatuten uit te
diepen. Dit vereist een analyse van
verschillende juridische bronnen,
waaronder de individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement,
eventuele carpolicies, reglementen inzake
groeps- en hospitalisatieverzekering en
vooral de potentiële invloed van lopende
cao’s.

Last but not least zal de nieuwe
overnemer een eigen plan van aanpak
ontwikkelen om de overgedragen
werknemers in een geharmoniseerd
statuut te integreren. Dit vereist een
duidelijk inzicht in wat heronderhandeld
kan worden, wanneer er onderhandeld
kan worden, de impact van aflopende
CAO’s, het eﬃciënt harmoniseren van
personeelskosten, etc.

EERSTELIJNS
JURIDISCH ADVIES
Dit alles vormt een aanzienlijke
professionele uitdaging. Zowel
voor de overdrager als voor de
overnemer. In dit kader kunnen
BZB-Fedafin-leden een beroep doen
op eerstelijns juridische bijstand
van meester De Wortelaer om een
eerste inzicht in deze problematiek
te verwerven. Maak uw afspraak via
info@bzb-fedafin.be.

Joris De Wortelaer

Advocaat-Vennoot Bloom Law Firm
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Raad bevestigt akkoord
over pan-Europees

pensioenproduct

De EU-instellingen gaan akkoord met
nieuwe regels die het mensen makkelijker
maken geld opzij te zetten voor hun
pensioen.
Op 13 februari 2019 hebben de ambassadeurs bij de EU ingestemd met het
akkoord tussen het voorzitterschap en
het Europees Parlement van 13 december
over het voorgestelde pan-Europese
pensioenproduct (PEPP), een nieuwe
categorie persoonlijke pensioenregeling.
Doel van de ontwerpverordening is te
voorzien in een groter aanbod voor
mensen die voor hun pensioen willen
sparen, en tegelijkertijd de markt voor
persoonlijke pensioenen te stimuleren.
Volgens de Commissie heeft slechts 27 %
van de Europeanen tussen 25 en 59 jaar
ingeschreven op een pensioenproduct.
Volgens de nieuwe regels hebben PEPP's
overal waar zij worden verkocht dezelfde
standaardkenmerken. Zij zullen door een
breed scala van aanbieders, met name
verzekeringsmaatschappijen, banken,
bedrijfspensioenfondsen, beleggingsondernemingen en vermogensbeheerders,
worden aangeboden.
De markt voor persoonlijke pensioenen
in Europa is momenteel versnipperd als
gevolg van een lappendeken van regels
dat de ontwikkeling van een markt op
EU-niveau belemmert. In bepaalde lidstaten is de markt nagenoeg onbestaand.
Voor producten op basis van kapitaalmarktinstrumenten is de keuze dikwijls beperkt.
Dat leidt tot hogere kosten voor spaarders
en een gebrek aan liquiditeit op de markten.
De nieuwe PEPP's bieden in de hele
Unie een nieuwe spaarvorm die staats-,
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bedrijfs- en nationale persoonlijke
pensioenregelingen aanvult.
PEPP's hebben de volgende voordelen
voor spaarders:
• meer keuze. Spaarders kunnen kiezen
uit een breed scala van PEPP-aanbieders
in een meer concurrerende omgeving.
Zij hebben de keuze tussen een
veilige standaardbeleggingsoptie en
alternatieve opties met verschillende
risico-rendementprofielen;
• consumentenbescherming. De
verordening zorgt ervoor dat spaarders
op de hoogte zijn van de belangrijkste
kenmerken van een PEPP;
• overstappen naar andere aanbieders.
Spaarders hebben het recht van aanbieder te veranderen, zowel binnenlands als
grensoverschrijdend, minstens vijf jaar
na de sluiting van de overeenkomst of de
meest recente overstap. (Zij kunnen dat
vaker doen indien de PEPP-aanbieder dat
toestaat.) De vergoeding daarvoor zou
worden beperkt;
• meeneembaarheid. Spaarders kunnen
aan hun PEPP blijven bijdragen wanneer
zij naar een andere lidstaat verhuizen.

De verordening moet aanbieders
van pensioenplannen de volgende
mogelijkheden bieden:
• schaalvoordelen. Aanbieders kunnen
PEPP's in verschillende lidstaten
ontwikkelen en activa eﬃciënter
bundelen;
• breder bereik. Via elektronische
distributiekanalen kunnen aanbieders
consumenten in de hele EU bereiken;
• grensoverschrijdende distributie.
Dankzij een "EU-paspoort" kunnen
aanbieders PEPP's in andere lidstaten
verkopen.
Wanneer de looptijd van een product
verstrijkt, beschikken aanbieders
en spaarders over verschillende
uitbetalingsmogelijkheden.

Volgende stappen
De ontwerptekst wordt nu in
juridisch-taalkundig opzicht bijgewerkt.
Vervolgens worden het Parlement en
de Raad verzocht de definitieve tekst
aan te nemen.
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Bewijsmedewerking

van de bank bij het

einde van de agentuur
KLASSIEKE FEITELIJKE
TWISTPUNTEN
De feitelijke twistpunten bij het einde van
de bankagentuur zijn vaak dezelfde. Als
de bank een zware fout voorhoudt, wordt
het tegenbewijs door de bankagent vaak
bemoeilijkt doordat deze van de ene dag
op de andere uit zijn kantoor is gezet
zonder toegang tot informatie, die hem
kan helpen het tegenbewijs te leveren. In
de meeste gevallen kan de bankagent ook
niet meer bij contacten binnen de bank
terecht, die zich verschuilen achter een
hen opgelegde zwijgplicht.

Tom Toremans, advocaat bij Ligé Advocaten

HET EINDE VAN DE
BANKAGENTUUR
Het einde van de bankagentuur leidt
vaak tot pittige discussies met de bank.
Dit gebeurt zowel in contexten waarin
de bankagent met de bank onderhandelt
over de opzegvergoeding en de uitwinningsvergoeding als in contexten waarin
de bank de bankagentuur op grond
van zware fout heeft beëindigd. In dat
laatste geval dreigt het geschil echter
sneller te escaleren naar een gerechtelijke
procedure omdat de bank helemaal niets
uitbetaalt. In beide gevallen probeert de
bank vaak een zeker overwicht in kennis
uit te spelen. Deze bijdrage gaat in op
de manier waarop de bank kan worden
gedwongen mee te werken aan informatiedoorstroming om het geschil ontstaan
bij het einde van de bankagentuur
gerechtelijk op te lossen.
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Een bankagent staat vaak ook machteloos
wanneer hij wil aantonen dat feiten die de
bank aanhaalt ter verantwoording van de
zware fout, buiten niet ernstig genoeg,
toch al lang bij de bank bekend waren.
De bank mag in principe niet langer
dan zeven werkdagen wachten met het
ter kennis brengen van de zware fout
waarop zij haar eenzijdige beëindiging
baseert. Banken moeten zich eigenlijk
zo organiseren dat feiten tijdig bij de
beslissers terechtkomen.
In de discussie omtrent de eventuele
toekenning van een uitwinningsvergoeding komt de bank vaak voor de dag
met cijfermateriaal dat een afname van
de klantenportefeuille van de bankagent
aantoont. De bank houdt dan voor dat
die afname het recht op een uitwinningsvergoeding uitsluit. De cijfers die de bank
voorbrengt zijn vaak niet duidelijk en het
gevolg van cijfermatig hocuspocus. Er
zijn verder ook vaak omstandigheden in
de lange samenwerking met de bank die
niet aan de bankagent toerekenbaar zijn
en die de vermindering verschoonbaar
maken. Met stip op nummer één
staan de beslissingen die de bank zelf
aan de bankagent heeft opgedrongen

zoals fusies, verplaatsing van kantoren,
verbouwingen, reorganisaties en
dergelijke. De bank sleutelt soms ook
aan de verloning van de bankagent met
een zekere impact op de waarde van de
portefeuille (commissieverlagingen en
bepaalde service fees).
Bij de begroting van de uitwinningsvergoeding goochelt de bank vaak met
tabellen met cijfergegevens zonder de
onderliggende gegevens in hun totaliteit
vrij te geven.

DE OVERLEGGING VAN
SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN
De overlegging van schriftelijke
verklaringen werd bij wet van 16 juli 2012
als bewijsmethode ingevoerd in het
Gerechtelijk Wetboek. De mogelijkheid
om aan de rechter een verklaring van
een derde over te maken is natuurlijk
niet nieuw. De echte innovatie van de
wet van 16 juli 2012 is dat de rechter
een derde kan dwingen zo’n schriftelijke
verklaring op te stellen en aan de rechter
over te maken. Hiermee is dit een echte
onderzoeksmaatregel geworden.
De grotere bewijswaarde die aan een
schriftelijke verklaring toekomt, heeft te
maken met de vormvereisten die artikel
961/2 Gerechtelijk Wetboek oplegt. De
schriftelijke verklaring vermeldt onder
meer dat ze is opgesteld voor overlegging
aan de rechtbank en dat de opsteller
ervan weet heeft van het feit dat hij zich
door een valse verklaring aan straﬀen
blootstelt. Deze vermeldingen moeten de
getuige ontraden om valse verklaringen af
te leggen, al valt dit niet uit te sluiten.
De rechter kan bijvoorbeeld aan
sleutelfiguren van de bank (de betrokken
regiodirecteur bijvoorbeeld) vragen om
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een schriftelijke verklaring op te stellen.
Die verklaring kan gaan over moeilijk
aantoonbare feiten van lang geleden die
aan de basis liggen van de afname van
de klantenportefeuille. Personen binnen
de bank kunnen worden gedwongen een
relaas te doen van een fusieproces, toe
te lichten waarom een bankagent werd
gevraagd om met een ander kantoor
samen te gaan, om het kantoor enkele
kilometers te verplaatsen, om een
interne reorganisatie door te voeren,
meer of minder personeel aan te nemen,
etc. en welke impact dit heeft op de
klantenportefeuille.

DE OVERLEGGING VAN STUKKEN
Wanneer er sterke vermoedens bestaan
dat een partij of een derde een stuk heeft
dat het bewijs inhoudt van een relevant
feit, kan de rechter bevelen dat het
stuk of een kopie bij het dossier wordt
gevoegd om in de procedure te worden
aangewend. Dit heet de overlegging
van stukken.
Wanneer de bank tabellen met cijfermateriaal voorbrengt waarmee zij probeert
te bewijzen dat zij geen uitwinningsvergoeding verschuldigd is wegens vermindering van de klantenportefeuille, heeft
de bankagent recht op alle onderliggende
stukken en kan zij overlegging van die
stukken eisen. De bank moet hoe dan ook
die stukken voorleggen wanneer het gaat
om de becijfering van de uitwinningsvergoeding. De rechter zal louter eenzijdig
opgestelde tabellen niet aanvaarden als
de bankagent die betwist.
Overlegging van stukken kan ook
worden aangewend om allerhande
interne documenten in het debat te
krijgen die aantonen dat de bank zelf
verantwoordelijk is voor een vermindering
van een klantenportefeuille.
Overlegging van stukken is nuttig om
bijvoorbeeld aan te tonen dat klanten
naar een ander kantoor zijn gemuteerd
omwille van beslissingen die de bank
opgedrongen heeft (verhuis, fusie, sluiting
vestiging, etc.). De rechter zou de bank
dan kunnen vragen om een document op
te stellen waaruit die mutaties blijken. De
systemen van de bank zijn zo uitgerust
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dat dergelijke informatie eenvoudig te
verkrijgen is. Dat is de reden waarom
de rechter de overlegging ervan kan
bevelen, ook al moet het stuk nog worden
gecreëerd.
Overlegging van de e-mailbox van de
voormalige bankagent ligt moeilijker.
De bank houdt meestal voor dat die valt
onder de discretieplicht (bij gebrek aan
beroepsgeheim!) en het zakengeheim,
de vertrouwelijkheid ervan in de bankagentuurovereenkomst werd bedongen
en de overlegging ervan de privacy van
de correspondenten zou schenden. Deze
argumenten zijn niet zaligmakend. De
rechter kan de bank toch verplichten aan
de bewijslevering mee te werken na een
belangenafweging. Wanneer de bankagent in bewijsnood verkeert doordat de
bank hem verhindert zich te verweren,
is de kans groot dat de rechter de bank
verplicht toch stukken uit de mailbox
ter beschikking te stellen. Het probleem
daarbij is dat de rechter niet snel geneigd
is de volledige e-mailbox ter beschikking
te stellen, zodat de bankagent niet naar
bewijsmateriaal kan gaan zoeken.

HET GERECHTELIJK
DESKUNDIGENONDERZOEK
Bij het gerechtelijk deskundigenonderzoek
is het de rechter die een deskundige
aanstelt, die specifiek wordt gekozen
om zijn vakkennis en die op voorhand
wordt gelast om feiten waar te nemen
en er een objectief en onpartijdig advies
over te geven. Een deskundige kan
bijvoorbeeld cijfermatige berekeningen
van de partijen beoordelen en adviseren
over de parameters die de rechter
vervolgens kan aangrijpen om de
uitwinningsvergoeding te begroten. De
deskundige kan zeker ook adviseren over
de oorzaken van significante wijzigingen
in het cijfermateriaal. Hij kan wijzen op
verbanden die de rechter kunnen helpen
op diverse betwiste punten, zoals de
verantwoordelijkheden bij afvloei van
cliënteel.
De deskundige is ook best geplaatst
om op te merken dat voor bepaalde
berekeningen bijkomende gegevens nodig
zijn. Die kunnen dan via de rechter bij de

partijen worden opgevraagd door middel
van de overlegging van stukken.
Een deskundige wordt in bepaalde
gevallen ook aangesteld om als
filter op te treden bij de selectie van
bewijsmateriaal om toch tot op zekere
hoogte tegemoet te komen aan de
bezwaren van de bank tegen overmaking
van gevoelige gegevens. Zo kan het eerder
besproken probleem van de mailbox
worden opgelost.

BESLUIT
De bankagent moet zich in geen geval
zomaar laten doen wanneer de bank zijn
informatiebronnen drooglegt. De bank
bevindt zich na einde van de agentuur wat
de bewijslevering betreft in een duidelijke
machtspositie. Diverse maatregelen zijn
mogelijk om het evenwicht te herstellen
en de bankagent in staat te stellen zijn
dossier op te bouwen.

Tom Toremans

Tom Toremans is vennoot in het
Antwerpse advocatenkantoor LIGE
Advocaten. Hij schrijft geregeld omtrent
bewijsmaatregelen. Zijn boek over
overlegging van stukken en overlegging
van schriftelijke verklaringen komt dit
voorjaar uit bij Kluwer.
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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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De groepsbijdrage
Ondernemers met meerdere vennootschappen worden soms geconfronteerd met het probleem dat ze
de winst van een vennootschap niet kunnen compenseren met het verlies van een andere vennootschap.
Daar komt nu verandering in vanaf het boekjaar 2019 dankzij de zogenaamde groepsbijdrage.
Hierna een woordje uitleg.

BELGIË KENT GEEN
FISCALE CONSOLIDATIE
In tegenstelling tot de meeste Europese
landen kent België geen systeem van
fiscale consolidatie waarbij er twee of
meerdere groepsvennootschappen één
gezamenlijke belastingaangifte indienen.
Dit heeft als nadeel dat de winst van een
groepsvennootschap A niet kan worden
gecompenseerd met het verlies van een
andere groepsvennootschap B. De winst
van A wordt dus eﬀectief belast en het
verlies van B wordt overgedragen naar
het volgend boekjaar.

DE NIEUWE GROEPSBIJDRAGE
Vanaf aanslagjaar 2020 verbonden aan
een boekjaar dat ten vroegste is gestart
vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde
groepsvennootschappen hun winsten en
verliezen met elkaar compenseren. Dit is
enkel mogelijk in de volgende 3 situaties:
1. Een moedervennootschap
compenseert haar winst met het verlies
van een dochtervennootschap;
2. Een dochtervennootschap
compenseert haar winst met het verlies
van een moedervennootschap;
3. Een zustervennootschap A
compenseert haar winst met het verlies
van een zustervennootschap B.
Niet alle moeder-, dochter- en zustervennootschappen komen in aanmerking.
Zo moet de moedervennootschap sinds
minstens 5 jaar een rechtstreekse participatie hebben van minstens 90 % in de
dochtervennootschap. Ook de zustervennootschappen A en B moeten beiden
sinds minstens 5 jaar voor minstens
90% worden aangehouden door een
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gezamenlijke moedervennootschap. Er is
een specifieke regel voor de berekening
van de 5-jarige termijn maar als de
vennootschappen sinds 1 januari 2016 aan
die voorwaarde voldoen, dan komen zij in
aanmerking.
De complexe regeling van de groepsbijdrage kan als volgt worden samengevat:
De winstgevende vennootschap A sluit
een overeenkomst af met de verlieslatende vennootschap B. De overeenkomst
bepaalt dat A een groepsbijdrage doet
aan B ten bedrage van het verlies van B.
Die groepsbijdrage is louter fiscaal en
is geen eﬀectieve vermogensoverdracht
van A naar B. De vennootschap A zal
die groepsbijdrage aftrekken van haar
winst. De aftrek betekent dan ook een
lagere winst voor A en dus ook een lagere
vennootschapsbelasting. De vennootschap B heeft na de bijdrage geen verlies
meer en kan er dus ook geen meer
overdragen naar het volgende boekjaar.
Opgelet, vennootschap A zal wel eﬀectief
een vergoeding moeten storten aan B ten
bedrage van de belastingbesparing die
A heeft genoten dankzij de aftrek van de
groepsbijdrage.
Voorbeeld
U heeft een holding die het boekjaar 2019
(aanslagjaar 2020) eindigt met een verlies
van 50.000 €. De onderliggende familiale
exploitatievennootschap draait goed en
eindigt het boekjaar 2019 (aanslagjaar
2020) met een winst van 100.000 €.
Aangezien de exploitatievennootschap
een dochtervennootschap is, kan zij nooit
genieten van het verlaagd belastingtarief
van 20,40 % en wordt ze belast aan het

tarief van 29,58 %. M.a.w. de exploitatievennootschap moet in principe 29.580 €
vennootschapsbelasting betalen voor het
boekjaar 2019.

Indien alle voorwaarden vervuld zijn,
dan kan uw holding en de exploitatievennootschap een groepsbijdrageovereenkomst afsluiten. Hierin kan
worden overeengekomen dat de exploitatievennootschap een groepsbijdrage
van 50.000 € doet aan de holding. Dit
betekent dat de exploitatievennootschap
niet op 100.000 € maar op 50.000 €
wordt belast. De exploitatievennootschap
moet zo 14.790 € belastingen betalen
i.p.v. 29.580 €. Die besparing zal zij op
een fiscaal neutrale manier eﬀectief
moeten storten aan de holding. De
holding heeft met de groepsbijdrage
uiteraard geen overdraagbaar verlies
meer.
De groepsbijdrage is een maatregel die
fiscale opportuniteiten biedt. Samen
met de andere maatregelen van het
zomerakkoord, is het sterk aangeraden
om de fiscale situatie van uw groepsvennootschappen te screenen op mogelijke
optimalisaties.
G. Henin

SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be
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EERSTE HULP

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

bank- en verzekeringskantoor in regio Dender | Pajottenland
bank- en verzekeringskantoor in regio Dendermonde
bank- en verzekeringsagentschap in regio Groot-Gent
bank- en verzekeringsagentschap in regio Ieper - Poperinge
bank- en verzekeringsagentschap in regio Gentbrugge
bankportefeuille in regio Leuven | Brussel | Waver

• bank- en verzekeringsagentschap in regio Geel | Mol |
Meerhout
• verzekeringsagentschap in regio Oudenaarde | Groot-Gent
• (ex)-bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Ieper | Veurne
| Diksmuide | Poperinge
• bank- en verzekeringsagentschap in Wijnegem

GEZOCHT  VENNOOT VOOR:
• verzekeringsagentschap in regio Dendermonde | Wetteren
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Kortrijk
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Meetjesland

• bank- en verzekeringsagentschap in regio Groot-Dilbeek
• bank- en verzekeringsagentschap in Gentbrugge
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Brugge

GEZOCHT  SAMENWERKING MET:
• verzekeringsagentschap in regio Maarkedal | Kluisbergen |
Oudenaarde | Zingem | Brakel | Zwalm | Geraardsbergen
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Dendermonde
• verzekeringsagentschap in regio Dendermonde | Wetteren
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Ieper - Poperinge
• verzekerings- en kredietagentschap in regio Vlaamse Ardennen
• verzekeringsagentschap in regio Oudenaarde | Groot-Gent
• (ex)-bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Ieper | Veurne
| Diksmuide | Poperinge

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

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

141880_BZB-FEDAFIN_Momentum_1-2019(NL).indd 36

OOST-VLAANDEREN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Momentum | 37

• 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.
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DE KRACHT VAN DE TUSSENPERSOON









EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

UW LIDMAATSCHAP
SNEL TERUGVERDIEND

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

Naam en voornaam:
Naam kantoor:
Kantooradres:
Tel:

gsm:

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

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

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

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

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

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

Datum

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