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de tussenpersonen zijn tevreden en trouw
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De kracht van de tussenpersoon was 10 oktober goed te voelen in Brussels Expo. Met meer
dan 1200 aanwezigen was het BZB-Fedafin Congres opnieuw een groot succes!
Eén ding is zeker, het beroep van de zelfstandige financiële tussenpersoon is veel
uitdagender geworden. De vele veranderingen hebben van ons beroep een echt
intellectueel beroep gemaakt met hoge kennisvereisten en strenge gedragsregels.
Verandering op zich is niet nieuw en ook niet negatief, maar door de digitalisering is de
snelheid waarmee alles verandert wel nieuw. We zitten ondertussen al enkele jaren in een
omgeving waar snel werken en snel shiften de regel is geworden.
De zelfstandige tussenpersonen hebben zich reeds meermaals moeten heruitvinden. We
hebben überhaupt geen andere optie dan ons aan te passen. Het zit ondertussen ook in
het DNA van de zelfstandige tussenpersoon om te kunnen omgaan met de gewijzigde
verwachtingen van de klanten, om te werken met nieuwe programma’s en bijkomend om
de nieuwe regels toe te passen. Dit alles in moeilijke markteconomische omstandigheden.
Uit de studie die we samen met PwC hebben gevoerd, en die u ook terugvindt op onze
website, blijkt dat de klanten de zelfstandige tussenpersoon van vlees en bloed weten
te appreciëren. De klant heeft een groot vertrouwen in zijn tussenpersoon. Vertrouwen,
betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn dan ook de belangrijkste elementen in de keuze
voor een tussenpersoon.
Wij kennen onze klant het best, kennen zijn situatie, weten hoe de klant zal reageren, weten
wat de klant al dan niet apprecieert, weten wanneer er belangrijke zaken in diens leven
gebeuren en kennen de gevoeligheden. Allemaal zoeken we om onze klant de beste service
te leveren. Wij zijn diegenen die het vertrouwen krijgen van de klanten, wij zijn diegenen die
het vertrouwen uitstralen van de financiële instellingen.
BZB-Fedafin wil een lans breken voor het lokale kantoor. Het is niet logisch dat de banken
de meerwaarde van de tussenpersoon, zoals die blijkt uit onze studie, niet gebruiken.
Integendeel, de voordelen van een lokale vertrouwenspersoon worden opgegeven.
Banken opteren voor grotere kantoren met specialisten en trekken de tussenpersoon als
vertrouwenspersoon weg uit het lokale sociale weefsel. Op deze manier wil de bank kosten
besparen en meer zeggenschap krijgen over hun zelfstandige kantoren. BZB-Fedafin zal
evenwel niet langer aanvaarden dat zij dit voorstellen alsof de klant hier vragende partij
is. Dit blijkt geenszins het geval te zijn. De klant wil handelen met zijn lokale vertrouwde
tussenpersoon en is geen vragende partij om 10 of 20 km verder zijn financiële zaken te
regelen. Dit was ook de boodschap die BZB-Fedafin in de hoorzitting van de commissie
economie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft gegeven. Een financiële instelling
die haar kantorennet uitdunt, doet dit niet in het belang van de klant.
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De verande
In de wereld van de financiële en verzekeringsproducten
beschouwen de meeste klanten de diensten van hun
tussenpersonen als waardevol. Om een klantenbinding
tot stand te brengen en in stand te houden, moeten de
tussenpersonen buiten het voor de hand liggende ‘prijsproduct-merk’-schema treden: de klanten kijken uit naar een
zinvolle relatie met hun tussenpersoon.
Om zijn 20 e verjaardag luister bij te zetten, heeft BZB-Fedafin, de Belgische
vereniging van bank- en verzekeringstussenpersonen, PwC gevraagd de relatie
tussen klanten en hun financiële tussenpersonen te onderzoeken. Om een goed
begrip van de toekomst van de tussenpersonen te krijgen, hebben we 1.495
klanten gevraagd deze relaties te wegen en ons mee te delen aan welke aspecten
van de interacties ze de meeste waarde hechten.

BZB-Fedafin heeft in 2014 een eerder onderzoek besteld. Hierin werd de
klantsegmentatie onderzocht op basis van loyaliteit en werd beschreven hoe met
ieder segment dient te worden omgegaan. Ze kwam tot het besluit dat de digitale
revolutie dient aangewend te worden om tijd vrij te maken voor klanten die naar
een waardevol advies verlangen.
In dit onderzoek willen we de volgende vragen beantwoorden:
• Waarom is de tussenpersoon een belangrijke schakel van de waardeketen en
hoe komt dat tot uiting vanuit het gezichtspunt van de klant?
• Hoe kan de tussenpersoon evolueren in de veranderende context waarin hij
actief is? Waar moet rekening mee gehouden worden?
• Wat kan de tussenpersoon doen om het hoofd te bieden aan toekomstige
uitdagingen?
Bovendien onderzoeken we de rol van de tussenpersoon in de voortdurend
veranderende markt en zetten we uiteen hoe de rol in de komende jaren zal
veranderen. De evolutie gaat snel, maar dit kan voor de tussenpersoon een
voordeel zijn, op voorwaarde dat we weten hoe we een zinvolle relatie met de
klant kunnen ontwikkelen.

STUDIE BZB-FEDAFIN & PWC
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KLANTEN VAN TUSSENPERSONEN ZIJN TEVREDEN EN TROUW
Financiële tussenpersonen hebben een sterke band met hun klanten. Uit het onderzoek
blijkt dat:
• 80% van de ondervraagden vertrouwen hebben in hun tussenpersoon. Dit cijfer is
afhankelijk van het aantal jaren dat de klant bij de tussenpersoon heeft doorgebracht:
het vertrouwen groeit met de jaren.
• 70% van de klanten waren langer dan zes jaar bij dezelfde tussenpersoon en 50% van
hen zelfs langer dan tien jaar.
• twee derde van hen zou zijn tussenpersoon aanbevelen bij familieleden en vrienden.
• 80% van de klanten is van oordeel dat hun tussenpersoon hen respectvol behandelt.

Maar waarom zijn klanten trouw aan hun tussenpersoon en tevreden over hun gekregen
diensten? We onderzochten de factoren die de trouw van de klanten beïnvloeden
en we gingen na wat zij waarderen op het ogenblik dat ze een beslissing nemen. We
ontdekten dat er wordt gefocust op de informatie: het bekomen van betrouwbare en
begrijpelijke informatie is voor de klanten van het grootste belang. Bovendien spelen
de bekwaamheid en de doeltreffendheid van de tussenpersoon een grote rol bij het
evalueren van de opties. Een interessante vaststelling is dat de prijs en de nieuwigheid
van een product voor de klanten bij de zoektocht naar informatie niet noodzakelijk de
belangrijkste prikkels zijn. Als we bekijken hoe mensen doorgaans beslissingen nemen,
merken we bovendien dat ook het gebruik van een merknaam minder belangrijk is. Het
onderzoek toont aan dat de klanten waarde hechten aan de ‘human touch’ veel maar
dan aan de elementen die de ondernemingen van oudsher op de markt voorstelden,
zoals lage prijzen en nieuwe producten.

WAT KLANTEN VAN EEN
TUSSENPERSOON VERLANGEN:
DE DRIE PIJLERS VAN HET
ONDERZOEK
1. Vertrouwen
Klanten hebben een groot aantal
keuzemogelijkheden en willen een
zinvolle relatie met hun tussenpersonen.
Vertrouwen is voor een klant van
essentieel belang om het gevoel te
hebben gehoord en begrepen te worden
en aandacht te krijgen. Verschillende
factoren spelen een rol bij de opbouw
van vertrouwen. Het vraagt een
delicaat evenwicht tussen verschillende
elementen, zoals het tonen van respect,
consequentheid, betrouwbaarheid en
eerlijkheid. Kortom, het gaat erom een
tweerichtingsrelatie op te bouwen en
de klant te overtuigen van de goede
bedoelingen van de tussenpersoon. In
50% van de gevallen zijn vertrouwen en
relevantie de redenen waarom een klant
een beroep doet op een tussenpersoon.
De definitie van vertrouwen spreekt
ook over de bekwaamheid van de
tussenpersoon. Dit blijkt uit het feit dat
91% van de ondervraagden het (erg)
belangrijk vindt dat hun tussenpersoon
de informatie heeft die zij nodig hebben
voor hun business. Het gaat dus niet
enkel om de informatie die aan de
klant verstrekt wordt, maar ook om de
mate waarin de tussenpersoon goed
geïnformeerd is en kennis heeft.

ALLIANZ DYNAMIC
MULTI ASSET FUNDS
Active is: Exploring multiple sources of returns
Een flexibele, dynamische wijze van beleggen staat aan de basis van de Allianz Dynamic
Multi Asset Strategy (DMAS)-fondsen. Met als doel om optimaal gebruik te kunnen
maken van de volatiliteit van financiële markten.
DMAS 15:
Defensief profiel

DMAS 50:
Neutraal profiel

DMAS 75:
Profiel gericht op groei

Het beleggingsteam achter de multi-assetfondsen beheert meer dan 135 miljard euro.
Daarmee is Allianz Global Investors één van de grootste multi-assetbeleggers
in Europa.
Voor meer informatie bezoekt u be.allianzgi.com of scant u de QR-code met uw
mobiele telefoon.

Value. Shared.
For fund distributors and professional investors only. Past performance is not a reliable indicator
of future results. Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall
as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Allianz Dynamic Multi Asset
Strategy funds are sub-funds of Allianz Global Investors Fund SICAV, an open-ended investment
company with variable share capital organised under the laws of Luxembourg. Investment funds may
not be available for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. For a free copy of the
sales prospectus, incorporation documents, daily fund prices, key investor information, latest annual
and semi-annual financial reports, contact the issuer at the address indicated below, the Belgian
information agent RBC Investor Services Belgium SA, 20th Floor – Zenith Building – Boulevard du Roi
Albert II 37 – 1030 B-Brussels or https://be.allianzgi.com. Please read these documents, which are solely
binding, carefully before investing. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors
GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with
its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local
court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(www.bafin.de). This communication has not been prepared in accordance with legal requirements
designed to ensure the impartiality of investment (strategy) recommendations and is not subject to any
prohibition on dealing before publication of such recommendations. AdMaster 835160 | 19-2183
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2. Relevantie
94% van de respondenten vindt het (heel) belangrijk begrijpelijke informatie te ontvangen. Ze willen de juiste (ter zake
doende) informatie op het juiste ogenblik ontvangen. We zien ook dat klanten er belang aan hechten hoe responsief en
vlug de tussenpersoon is bij de verstrekking van de juiste informatie:
• 90% vindt het (heel) belangrijk onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht van eventuele problemen.
• 91% vindt het (heel) belangrijk dat hun tussenpersoon responsief is als hij gecontacteerd wordt.

3. Interactie
Hoewel 10% van de 18- tot 34-jarigen vaker interactie met hun tussenpersoon wensen, kunnen we gerust stellen dat de
klanten, globaal beschouwd, tevreden zijn over de frequentie en de duur van de interacties met hun tussenpersoon.
Bij communicatie gaat het niet enkel over de timing van de interacties, maar ook over de communicatiekanalen waaraan
de voorkeur gegeven wordt. Die kanalen kunnen afhankelijk zijn van het doel van de interactie.
• 52% van de klanten geeft de voorkeur aan persoonlijke interactie met hun tussenpersoon.
• Een e-mail zou evenwel volstaan voor de ontvangst van een nieuwe aanbieding, informatie of een update van de
stand van zaken rondom een claim.
• Een interactie duurt bij voorkeur 11 tot 30 minuten.

KANSEN OM DE RELATIE MET DE KLANT TE VERSTERKEN
Slechts 18% van de ondervraagden vindt dat de tussenpersoon
tijdig informatie verstrekt.
Op de vraag of de klanten het zakelijk beheer door de
tussenpersoon begrijpen, geeft 82% toe het beheer niet volledig
te begrijpen.
Bovendien kan 86% van de klanten niet zeggen dat ze de
complexiteit van de financiële producten die ze in hun bezit
hebben volledig begrijpen. Dit is niet noodzakelijk negatief,
aangezien klanten vertrouwen hebben in de kennis en relevantie
van hun tussenpersonen om hen te helpen de complexiteit
van hun financiële producten te doorgronden. Toch kunnen
tussenpersonen nog steeds stappen ondernemen om klanten
te begeleiden en onnodige frustratie ten gevolge van dit gebrek

aan begrip te voorkomen, ook al is het niet altijd eenvoudig
om dit te balanceren. Elke klant heeft andere verwachtingen,
vragen en behoeften.
Wat verwachten de klanten van een tussenpersoon?
• Een zinvolle relatie. Daar de producten als complex
beschouwd worden, is er nood aan een coach die tijdig
inspeelt en reageert op mogelijke verbeteringen.
• Een interactieve relatie. Dit bevordert de klantenbinding.
Indien de tussenpersoon niet op die verwachtingen focust, zal zijn
waargenomen toegevoegde waarde afnemen. Het goede nieuws is
dat de tussenpersoon stappen kan ondernemen om geleidelijk aan
te werken aan een interactieve relatie met zijn klant.

STUDIE BZB-FEDAFIN & PWC

De tussenpersonen zouden moeten focussen op de volgende factoren:

• Streven naar grotere doeltreﬀendheid: de klus klaren, op de meest efficiënte wijze. De focus moet hier gelegd
worden op het helpen van de klant om zijn business/producten sneller en op een slimmere wijze te beheren. Hier
biedt technologie veelal een oplossing. Die kan geleverd worden door de financiële instelling, maar soms moet de
tussenpersoon zelf een oplossing zoeken. We zien dat in veel gevallen e-mails de interactie met klanten mogelijk
maken. Waarom niet een aantal herinneringen of automatische mededelingen sturen?
• Verbeteren van de klantenervaring: wat zorgt voor een aangename ervaring? Snelheid, gemak, consistentie,
vriendelijkheid en een menselijke noot. Zo worden echte connecties aangeknoopt. Een uitstekende klantenervaring
start ook met een goede werknemerservaring. Betrek de werknemers bij het verbeteren van de zakelijke transacties.
Breng ze in contact met de vereiste technologische middelen en geef hen een passende training.
• De klanten erbij betrekken, vooral als het om hun toekomst gaat. Zo verkoopt de tussenpersoon bijvoorbeeld
geen pensioenproduct, maar wel een weg naar de pensionering. Hij zorgt ook voor gemoedsrust in de toekomst.
Engagement betekent ook een beroep doen op interne of externe deskundigen waar nodig. Deze kunnen makkelijk
ingeschakeld worden door gebruik te maken van technologische middelen zoals videovergadering.
Kortom, de klanten willen interactievere relaties. Door technologische hulpmiddelen en innovatie kunnen financiële
tussenpersonen inspelen op de vraag van de klanten naar een betere ervaring. Een betere ervaring heeft niet langer
betrekking op één schakel van de waardeketen, maar wel op advies op allerlei vlakken en op lange termijn.

Wilt u het volledige verslag van
de studie lezen?
Dan kan dit via:
• De website van BZB-Fedafin
(Sectorbib > Beroepsinfo)
• De website van PwC
(Mediacentre > Publications)

Wim Lenaerts,
directeur PwC Belgium

Sophie Locus, Manager Technology
Consulting PwC Belgium

BZB-FEDAFIN-CONGRES
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“Luisteren financiële
instellingen voldoende
naar de klant?”
Het BZB-Fedafin Congres stond in het teken van de twintigste verjaardag van de
beroepsvereniging voor zelfstandige tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten,
verzekeringen en kredieten. Recente cijfers van PwC Belgium waren de aanleiding om
de relevantie van de zelfstandige tussenpersoon extra in de verf te zetten.
De resultaten van de studie die in
opdracht van BZB-Fedafin werd
uitgevoerd, zouden de basis vormen van
het debat met CEO’s uit de financiële
sector. Om de twintigste verjaardag
de nodige luister bij te zetten werden
NBB-gouverneur Pierre Wunsch en auteur
Nassim Nicholas Taleb uitgenodigd.

Het centrale thema van het
BZB-Fedafin Congres was ‘skin in the
game’, naar de titel van het recentste
boek van Nassim Nicholas Taleb.
«Je kunt enkel mensen vertrouwen die
zelf hun vel riskeren bij de deal die ze je
voorstellen,» dat is zijn uitgangspunt.
Voorzitter Albert Verlinden nam die
stelling mee voor zijn welkomstwoord.
In tegenstelling tot de topmannen en
-vrouwen van banken en verzekeraars die
dagelijks beslissingen nemen over het
geld van anderen, steken tussenpersonen
hun eigen geld in de onderneming, zo
zei hij. “De tussenpersoon heeft ‘skin in
de game’.”
Albert Verlinden en ondervoorzitter
Jean-Pol Guisset maakten een
voorbeschouwing bij de resultaten van
de congresstudie. Betrouwbaarheid
en vertrouwen zijn de belangrijkste
elementen in de relatie met de klant.
Vertrouwen is ook nodig in de relatie
met de verzekeraar en de bank, maar dat
wordt in vraag gesteld.

Albert Verlinden en Jean-Pol Guisset

Aan het beroep van financiële
tussenpersoon worden steeds meer eisen
gesteld. Sneller werken is de regel en er is
geen andere keuze dan zich heruitvinden.
Tegelijk moet de tussenpersoon, die
cruciaal is voor de klantenbinding, een
vertrouwensrelatie opbouwen. Het wordt
er niet gemakkelijker op.

Albert Verlinden had het onder meer
over opgelegde herstructureringen,
het terugschroeven van commissies
en investeringen in ICT. “De massale
middelen die naar ICT gaan, zullen het
verschil niet maken voor de klant. Niet
alle ICT-investeringen zijn zinloos, maar
er moet veel kritischer mee omgegaan
worden. Er gaat nu veel geld naar
algoritmen, fancy apps en consultants
om finaal iets te bekomen wat de
tussenpersoon al jaren levert: een warme
relatie met de klant.”
“In plaats van de tussenpersoon te
ondersteunen in de backoffice, gaat
het eerder de andere richting uit”, gaf
ondervoorzitter Jean-Pol Guisset aan. “Het
overstappen op nieuwe systemen verloopt
niet erg vlot. Informaticaproblemen blijven
bestaan. Vaak is de tussenpersoon dan de
buffer tussen de financiële instelling en
de klant.”
“Volgens de banken en verzekeraars vragen
klanten om digitaal en willen klanten het
liefst naar een call center bellen. Maar is
dat wel zo?” vraagt Albert Verlinden zich
af. “Onze studie wijst iets anders uit. Het
lijkt me eerder dat de financiële instellingen
niet goed luisteren naar de klant en die
klant dingen willen opleggen.”
Hans Housen
Bron: Verzekeringswereld
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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
Elk kwartaal een magazine met de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied

GRATIS abonnement voor professionals die werkzaam zijn in de beleggingsdienstverlening.

Ga naar www.investmentofficer.be en registreer nu!

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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“In alles wat je doet, moet je op zoek
naar de sweet spot van efficiëntie,
gebruikservaring en engagement”
Later tijdens het congres kwam Wim Lenaerts, directeur bij PwC
Belgium, de resultaten van de PwC-BZB-Fedafin-studie voorstellen. De
studie is afgenomen bij klanten die met een tussenpersoon werken. Zeven
op de tien was langer dan zes jaar klant, de helft meer dan 10 jaar.
Wim Lenaerts: «In het algemeen zijn
klanten van tussenpersonen tevreden en
loyaal. 80% vertrouwt de tussenpersoon,
vindt dat de tussenpersoon hem respectvol
behandelt en dat de tussenpersoon doet
wat gevraagd wordt. Drie kwart heeft
geen behoefte aan een tweede advies
om het advies van de tussenpersoon te
bevestigen (72%). Twee derde van de
klanten zou de eigen tussenpersoon aan
anderen aanbevelen. Meer dan de helft van
de klanten (58%) zegt de tussenpersoon
persoonlijk te kennen of is daar naar
doorverwezen door familie of vrienden.
Meer dan 90% van de klanten is tevreden
met de duur en het aantal contacten.
Twee tot vijf keer per jaar is de meest
geprefereerde contactfrequentie. De
interactie hoeft niet te lang te duren, 10 tot
30 minuten. Klanten vertrouwen op hun
tussenpersoon voor relevante informatie.
De overgrote meerderheid (94%) vindt
het belangrijk om begrijpbare informatie te
krijgen en 90% wil onmiddellijk verwittigd
worden bij problemen.»
PwC Belgium peilde naar het belang van
fysieke contacten. In welke mate willen
klanten een face-to-face gesprek en bij
welke gelegenheden willen ze een fysieke
afspraak?
Wim Lenaerts: «Bij de 18 tot 34 jarigen
blijft die behoefte duidelijk aanwezig,
vooral bij belangrijke gebeurtenissen.
63% van de jongere klanten wil dan een
persoonlijk contact, face-to-face. Bij de
35-plussers is dat 66%. De behoefte
aan fysiek contact is veel lager bij een
offerte of informatievraag. Daar geeft
de meerderheid van de klanten aan een
digitaal contact te verkiezen (18-34 jaar
66%, 35-plus 55%). Opvallend is dat het

cijfer bij alle oudere leeftijdsgroepen
niet erg veel achterloopt. Als jongeren
informatie vragen, wil meer dan de helft
die informatie het liefst digitaal. De
groep die de telefoon verkiest, is bijna
even groot als de groep die een fysieke
afspraak wil. Digitaal is ook een e-mail,
een gepersonaliseerde e-mail wordt door
deze groep enorm geapprecieerd.
De tevredenheidscijfers zijn hoog. Toch
blijven er belangrijke werkpunten. 82%
vindt dat de tussenpersoon niet tijdig
informeert. 82% begrijpt niet volledig
hoe de tussenpersoon met zijn financiële
producten omgaat. 86% begrijpt de
complexiteit van financiële producten niet
volledig. De klant vraagt de tussenpersoon
om meer pro-activiteit. Als er iets
gebeurt, zou de tussenpersoon wel sneller
mogen tussenkomen. De klant wil meer
tussentijdse interactie, interactief, zoals de
moderne media dat mogelijk maken.
De klant vraagt om van elk moment een
betekenisvol moment te maken. Als je
daar geen rekening mee gaat houden, zal
je meerwaarde dalen. Maar het voordeel
is dat de tussenpersoon het enige kanaal
is dat die meerwaarde kan brengen, de
combinatie van betekenisvol advies op
een interactieve manier. In alles wat je
doet, moet je op zoek gaan naar de sweet
spot van efficiëntie, gebruikservaring en
engagement. Je mag niet één van die
assen voortrekken. De klant vraagt om
snel gecontacteerd te worden. Zorg er wel
voor dat de processen efficiënt werken.
De klant die transparantie vraagt, wil
eigenlijk een gebruikservaring. En de klant
die de complexiteit van de producten wil
begrijpen, die wil geëngageerd worden.

Wim Lenaerts, directeur bij PwC Belgium

Een aangename gebruikerservaring is
de allerbelangrijkste nood. Dat blijkt
ook uit een wereldwijde studie van PwC.
Driekwart van de mensen zegt dat ze
terug meer fysiek contact willen naarmate
de technologie verder evolueert. Ik denk
dat we dat allemaal wel ergens aanvoelen.
Als de technologie al een goede ervaring
levert, dan maakt het menselijke element
daarbovenop het contact subliem.»
Om de sweet spot te vinden deelde Wim
Lenaerts een methodologie die PwC zelf
hanteert. “Lijst de activiteiten op en stel
je klanten de vraag: ‘Welke activiteiten
bezorgen een vreugdevol gevoel en welke
een frustratie?’ Doe dat voor efficiëntie,
de gebruikservaring en het engagement.
Zo krijg je een interactiekaart en weet
je waar je best energie in stopt om te
verbeteren. Misschien kun je de klant
informeren via een e-mail. Je kunt perfect
Messenger gebruiken om met de jonge
klant in contact te komen. Kijk ook eens
naar de ervaring van eigen medewerkers.
Maak hun ervaring ‘delightful’. Er is een
1-op-1-correlatie tussen de tevredenheid
van de eigen medewerkers en hoe ze zich
opstellen naar hun klanten.”
Hans Housen
Bron: Verzekeringswereld
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CEO-debat

rond studieresultaten

De resultaten van de PwC-BZB-Fedafin-studie vormden de basis voor het congresdebat. Voorzitter
Albert Verlinden had daarvoor vier CEO’s uitgenodigd: Hans De Cuyper van AG Insurance
(tevens voorzitter van Assuralia, de beroepsorganisatie van verzekeraars), Marc Lauwers van
Argenta, Dirk Vanderschrick van Belfius Insurance en Karel Van Eetvelt van Febelfin (de federatie
van de financiële sector). Wim Lenaerts, directeur bij consultant PwC vervolledigde het panel.
Ze interpreteerden de studieresultaten ieder op hun manier.

Albert Verlinden had het meteen over het
schijnbare gebrek aan vertrouwen tussen
de tussenpersoon en de instelling, in
eerste instantie de banken. “Bankagenten
hebben te weinig het gevoel dat ze het
vertrouwen krijgen van hun principaal”,
zei Albert Verlinden.
Marc Lauwers van Argenta antwoordde
dat er altijd wel wat natuurlijke spanning
zit op de relatie tussen agent en bank.
“Er is de renteomgeving, de druk op
de resultaten, die factoren maken dat
men niet altijd 100% kan doen wat de
agent wenst. De principaal heeft een
commercieel verhaal en wil producten
in de markt zetten. Terwijl de agent de
klant ten dienste wil zijn en merkt dat

de commerciële politiek niet altijd 100%
de gewilde is. Daarbovenop zorgt de
regelgeving voor veel meer controle in de
processen en beslissingssystemen. Als je
kijkt naar de monsterboetes die bepaalde
financiële instellingen hebben opgelopen
als gevolg van witwasschandalen, dan
blijkt overduidelijk dat de regelgever de
agent of het kantoor beschouwt als de
‘first line of defence’.”
Aan Karel Van Eetvelt van Febelfin
werd gevraagd of banken zich niet meer
moeten inspannen om het vertrouwen
te doen groeien. “Het gaat er niet om
wat banken wel en tussenpersonen niet
moeten doen. Ik bekijk dit, in de mate
van het mogelijke, door de ogen van een

Debat Hans De Cuyper, Marc Lauwers, Dirk Vanderschrick, Karel Van Eetvelt, Wim Lenaerts en
Albert Verlinden

consument. En dan verwondert het mij
dat dit soort spanning ontstaat want
finaal zijn de doelstellingen gelijk. Dat
hoop ik toch. De twee partijen willen de
klant zo goed mogelijk bedienen, om
daar allebei een boterham mee te kunnen
verdienen … De reglementering is van
toepassing op de hele sector, niet enkel
op de principaal. We steken teveel tijd in
de discussie over die reglementeringen
en te weinig in de discussie over hoe
we de overlast voor de klant kunnen
minimaliseren. We moeten daar samen
goede oplossingen voor zoeken. Banken
en agenten moeten nagaan hoe we
naar de consument toe transparanter
kunnen zijn over de impact van de
witwasreglementering.”
Karel Van Eetvelt beklemtoonde de relatie
tussen vertrouwen en nabijheid. “Hoe
dichter je bij de klant staat, hoe groter
het vertrouwen van die klant, heb ik altijd
geleerd. De enquêtes laten steevast zien
dat men weinig vertrouwen heeft in het
instituut bank, veel vertrouwen in de
eigen bank en heel veel vertrouwen in
de lokale bankier en/of tussenpersoon.
Dat is dus zeer logisch. Maar vanuit dat
gegeven moeten we toch nog veel meer
naar een klantgerichte benadering. Ik hoor
nog teveel van klanten dat ze een product
voorgesteld krijgen dat ze eigenlijk niet
willen. Als financiële sector en zeker als
banksector moeten we nadenken over hoe
we veel dichter bij de behoeften van de
klant kunnen komen.”
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De PwC-BZB-Fedafin-studie bevestigt het
belang van het menselijke in de relatie
met de klant. Nieuwe klanten worden
via familie of vrienden doorverwezen.
Ze kiezen een financiële tussenpersoon
omwille van de competentie, de
betrouwbaarheid en de begrijpelijke
informatie, zo leidde Albert Verlinden zijn
volgende thema in. “Houden jullie daar
rekening mee in de bedrijfsstrategie?”,
was zijn vraag aan Dirk Vanderschrick
van Belfius Insurance.
Dirk Vanderschrick antwoordde zeker
in te zetten op het menselijke aspect.
“Je hoort vaak dat dit in tegenstelling is
met het digitale. Maar we investeren in
digitale ontwikkelingen om agenten nog
beter hun job te laten uitoefenen, om
tijd vrij te maken voor het werk dat door
de klant gevaloriseerd wordt. Banken en
verzekeraars moeten blijven inzetten op
het menselijk aspect.”
Albert Verlinden haakte verder in op
de werklast. “Er komen steeds meer
backoffice-taken richting tussenpersoon
en tegelijk is de beschikbare software
niet altijd zo performant.” Hij voegde
eraan toe dat tussenpersonen wel eens
het gevoel hebben dat het de bedoeling
is om de tussenpersoon te passeren. “Ik
hoor graag zeggen dat tussenpersoon en
digitalisering moeten samengaan, maar
hoe gaan jullie daarmee om?”
Hans De Cuyper van AG Insurance
repliceerde dat we echt van de discussie
‘wie doet nu wat?’ moeten afstappen.
“Er is maar één element belangrijk.
Het kostbaarste goed van onze klant
is tijd”, zei Hans De Cuyper. “De klant
wil efficiëntie en duidelijkheid. In onze
strategie noemt dat ‘optichannel’. Vroeger
hadden we het over ‘omnichannel’ of
alle services aanbieden op alle mogelijke
manieren. Nu veranderen we het geweer
wat van schouder. We willen samen
met de tussenpersoon – en niet naast
de tussenpersoon – kijken wat de beste
weg is om de dienstverlening bij de klant
te krijgen. We moeten klaar zijn met
die processen vooraleer er morgen een
fintechspeler met die oplossing bij de
eindklant komt.”
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Hans De Cuyper gaf het voorbeeld van de
video-expertise in de brandverzekering.
“Daar doet de klant de expertise
met zijn eigen telefoon. Daar zit een
betalingssysteem achter en de verzekerde
kan zelfs een hersteller laten komen. Het
concrete resultaat is dat die schades dan
binnen de 24 à 48 uur uitbetaald zijn. Ik
ben ervan overtuigd dat de makelaar door
dit hele proces aan vertrouwen wint. De
klantentevredenheid is ontzettend hoog.
Wat me verbaast, is dat we continu de
boer op moeten om makelaars van die
oplossing te overtuigen.”
“Het omzeilen van de tussenpersoon
zou een slecht idee zijn”, zei Marc
Lauwers van Argenta. “Dan creëer je
vrij snel kanaalconflicten. Een agent
probeert de klanten dan af te schermen
van de digitale kanalen, terwijl die toch
bedoeld zijn voor het gebruiksgemak van
de klant. Anderzijds krijg je wellicht een
onbevredigende ervaring bij de klant,
omdat die vaststelt dat wat de bank hem
rechtstreeks bezorgt niet hetzelfde is als
wat de agent vertelt.”
Het zou gek zijn om als bank niet
te investeren in het detecteren van
klantenbehoeften en digitale marketing,
gaf Marc Lauwers aan. “Het maakt
natuurlijk een groot verschil als je de
agent niets gunt van de producten die
je langs die weg verkoopt”, zei de CEO
van Argenta. “Het is de agent die de
klantenrelatie bewaakt. In die zin is het
sowieso een win-win. Een agent is niet
meer in staat om van elke klant op elk
moment te weten wat de behoeftes zijn
en hoe die evolueren. Daar kun je met
automatische systemen toch heel wat in
faciliteren.”
Uit de congresstudie blijkt dat ook
jongeren persoonlijk contact omtrent
financieel advies appreciëren. Bij
de belangrijke levensmomenten is
de meerderheid van de jongeren
voorstander van een ‘face-to-face’gesprek. “De financiële tussenpersoon
lijkt me de ideale tussenpersoon te
zijn. Heb ik dat goed begrepen?”, vroeg
Albert Verlinden.

“Ja, in ieder geval voor mensen die nu al
met een tussenpersoon werken, want die
hebben we ondervraagd”, antwoordde
Wim Lenaerts. “Die jongeren vragen naar
meer interactie. Een interessante vraag
zou kunnen zijn hoe we de jongeren die
nog niet met een tussenpersoon werken,
kunnen activeren.”
Dirk Vanderschrick zei daarop dat
jongeren hun contacten willen zoals ze die
hebben via andere media. “Dat betekent
dat ze de tussenpersoon onmiddellijk
willen zien, op elk moment van de dag en
dan willen ze ook onmiddellijk het juiste
advies. Zo’n klantenervaring geven, is een
hele uitdaging. Jongeren aanvaarden niet
dat ze 24 of 48 uur moeten wachten. Dat
is niet hun manier van werken.”
Karel Van Eetvelt benadrukte nog dat
je jongeren kunt benaderen als je de
technologie omarmt en ze op de juiste
manier gebruikt. Daarbij hoort de nodige
flexibiliteit om de juiste ervaring aan te
bieden. Ten derde moet je op thema’s
werken waarvan jongeren wakker liggen.
“De resultaten van jullie onderzoek
verbazen me niet. Mijn zoon van 24
wil ook persoonlijk contact, maar wel
bij voorkeur door te FaceTimen. Hij is
zelfstandige en zal nooit tussen negen en
vijf naar een kantoor stappen. Hij vraagt
flexibiliteit en liefst op een eigentijdse
manier.”
Hans De Cuyper haalde een herinnering
op van een Assuralia-congres van twee
jaar geleden. “Een jonge man van
28 jaar, getrouwd en vader van twee
kleine kinderen, liet toen weten dat hij
na een drukke werkweek allesbehalve
zin heeft in het uitzoeken van wie de
beste is voor elektriciteit, verwarming,
gsm, kabeltelevisie, bankproducten en
verzekeringen. ‘Ik wil dat niet meer doen’,
zei die jonge man. ‘Ik wil in het weekend
kwaliteitstijd met mijn gezin. En vooral
voor mijn verzekeringen wil ik een goede
adviseur die ik ook telefonisch even kan
spreken, iemand waaraan ik kan vragen
om mijn probleem op te lossen.’”
Hans Housen
Bron: Verzekeringswereld

App4Broker,
voortaan beschikbaar
op uw smartphone!
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bij een klant of bij u thuis:
u heeft uw dossiers steeds
binnen handbereik.
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Onmiddellijk een beveiligde toegang
tot al uw klantendossiers
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Pierre Wunsch

over rendabiliteit

Pierre Wunsch is sinds begin dit jaar gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB).
Hij is er al sinds juni 2011 aan de slag, eerst als directeur, vanaf 2015 als vicegouverneur.
Voordien was hij kabinetschef bij minister van Financiën Didier Reynders. Wunsch had een
reeks uitdagingen voor de sector meegebracht, ook voor de verzekeraars in de tak Leven die
onder de lage rentes lijden. “Als je rekent aan de rentetarieven van vandaag en de fees die je
betaalt, dan ben je beter af om het geld op een spaarrekening te zetten.”

“Toen ik begon hadden de
maatschappijen een duration gap
van 5 jaar”, vertelde Pierre Wunsch.
“Bijna een derde van de verzekeraars
heeft toen onder druk van de NBB een
kapitaalverhoging moeten doorvoeren
ofwel een terugkoop van de portefeuille
in Tak 21 moeten organiseren. Vandaag
is het renterisico veel beter afgedekt.
Een verdere renteverlaging is niet langer
levensbedreigend voor de levensverzekeraars. Hadden we eertijds als NBB
die verplichting niet opgelegd, dan was
een aantal verzekeraars waarschijnlijk
failliet gegaan. Een aantal verzekeraars
is intussen gestopt met Tak 21 voor
particulieren. Anderen focussen op meer

risicovolle producten. Dat zullen we zeker
van nabij blijven opvolgen.”
Pierre Wunsch bracht een gelijkaardige
boodschap over de hypotheekmarkt.
“De marge op hypothecaire leningen is
gedaald. Veel bankiers zeggen dat een
niveau van 35 basispunten de onkosten
niet dekt. Een negatieve marge kun je niet
compenseren door hogere volumes. De
NBB zet de banken daarom onder druk
om hun prijzen naar boven te herzien.”
“De lage rente houdt langer aan dan
verwacht.”, zei Pierre Wunsch. “De ECB
heeft de rente recent nog verlaagd. De
inflatiedoelstelling licht dicht bij 2%,

dus moeten we ons monetair beleid
versoepelen. We willen niet in een Japans
scenario belanden met een heel lage
inflatie of zelfs deflatie. Dan hebben we
geen tools meer om de economie te
ondersteunen.”
Pierre Wunsch had het naast de lage rente
ook nog over andere macro-economische
indicatoren. “De macro-indicatoren zijn
neerwaarts gericht”, zei hij. “Ook voor
ons is het moeilijk om te weten hoelang
de vertraging zal duren. De onzekerheid
is groot. Dat heeft te maken met de
handelsspanningen tussen de VS en
China, de Brexit en de klimaatuitdagingen.
Maar ook met de crisis in de Duitse
autosector die ons sterk raakt. Duitsland
bevindt zich intussen immers in een
technische recessie.”
Over verzekeraars en banken zei Pierre
Wunsch dat ze verder in de kosten zullen
snoeien omdat dat de manier wordt om
de rendabiliteit op peil te houden. Het
beroep van bankier en verzekeraar zal
sterk veranderen. “De financiële sector
is een sector in moeilijkheden. Maar
tegelijkertijd komt die sector dichter bij
de IT-sector te staan. We gaan naar een
combinatie van menselijke expertise en
IT-instrumenten”, zo vatte Wunsch de
uitdaging samen.

Hans Housen
Bron: Verzekeringswereld
Pierre Wunsch, gouverneur NBB
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“Lees niet teveel handboeken.
Grote economische theorieën
helpen minder dan
gezond boerenverstand”
Nassim Nicholas Taleb kwam zijn boeken ‘De Zwarte Zwaan’, ‘Antifragile’ en
‘Skin in the Game’ voorstellen. Samen zijn dat zo’n 700 pagina’s die één groot
boek vormen. Zijn werk gaat over de risicotheorie en over de asymmetrie in onze
onzekere wereld waar één enkele gebeurtenis een extreme impact kan hebben.

Nassim Nicholas Taleb, die vroeger
financieel trader was, houdt zich nu
voltijds bezig met wiskunde en schrijven.
“Als je maar één ding onthoudt van mijn
lezing, laat het dan het volgende zijn:
er zijn twee gebieden: Mediocristan en
Extremistan. Het verschil tussen die
twee is vrij groot. Stel je brengt 1.000
mensen naar Brussel, waaronder de
zwaarste mens ter wereld. Je plaatst al
die mensen op een weegschaal. Hoeveel
percent van het totale gewicht zal de
zwaarste mens dan vertegenwoordigen?
Als dat weinig is, zijn we in Mediocristan.
In het normale leven maken extremen
niet zoveel uit. Maar stel dat je 1.000
mensen samenbrengt, waaronder de
rijkste persoon op aarde. Hoeveel
percent zal de rijkdom van die rijkste
dan vertegenwoordigen? In dit geval
zal het verschil enorm zijn en zijn we
in Extremistan. Die ene rijkste persoon
bezit wellicht evenveel of meer dan de
999 anderen.”
Extremistan is een wereld waar één
fenomeen het leven van alle andere
fenomenen beïnvloedt. In de wereld van
de financiën zitten we in Extremistan. Je
kunt bijvoorbeeld al je geld kwijtraken op
één dag. Maar Extremistan loert overal
om de hoek, legt Nassim Nicholas Taleb
uit. “De mondialisering leidt tot meer
situaties waarin de winnaar alles inpalmt.
Minder bedrijven krijgen meer macht

en worden groter en groter. Google was
onmogelijk in een gefragmenteerde
eilandenwereld. Vroeger had je in elk
land een operazanger of zangeres die
goed hun boterham verdienden. Daarna
zijn ze platen gaan maken en kregen
we het Pavarotti-effect. Nu hebben we
nog een handvol operasterren en alle
andere operazangers hebben een bijbaan
nodig. Dat is de 80-20-regel van Pareto.
80% is in handen van 20%. Als je die
regel doortrekt, kom je uit bij 50% dat in
handen is van een top van 1%.”
Nassim Nicholas Taleb raadt aan om
niet zozeer te luisteren naar wat mensen
vertellen maar wel na te gaan hoever
ze hun eigen nek uitsteken. Wie zelf
niets te verliezen heeft, zal minder
gemotiveerd zijn om te zorgen voor een
goed resultaat. De financiële crisis is
ontstaan door een combinatie van ‘geen
skin in the game’ en het gebruik van
instrumenten die geen oog hebben voor
de impact van extremen. In Extremistan
kun je niet diversifiëren. Gemiddelden
hebben er geen betekenis. “Als het over
portefeuillebeheer gaat, kun je nooit voor
het gemiddelde van de markt gaan. In
plaats van voor een middelgroot risico te
willen gaan, stop je beter 80% in activa
met een nulrisico zoals goud en 20% in
een hoog risico. Zorg ervoor dat je meer
geld verdient als het goed gaat, dan als
je geld zult verliezen als het slecht gaat.

Nassim Nicholas Taleb

In Extremistan moet je flink paranoïde
zijn zodat je niet failliet gaat, maar
tegelijkertijd moet je het risico omarmen.”
“Probeer altijd te weten of de omgeving
waarin je handelt Extremistan of
Mediocristan is. Zorg ervoor dat je
minder kwetsbaar bent voor extreme
gebeurtenissen. Lees ook niet teveel
handboeken. Grote economische theorieën
helpen minder dan gezond boerenverstand”,
aldus Nassim Nicholas Taleb.

Hans Housen
Bron: Verzekeringswereld
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PRESENTATIES CONGRES 2019
Wil u de presentaties van het BZB-Fedafin Congres 2019
nog even nalezen, dan kan dit op onze website: https://
www.bzb-fedafin.be/congres

SAVE THE DATE: 22 OKTOBER 2020
De volgende editie van het BZB-Fedafin congres staat
gepland op 22 oktober 2020 in Brussels Expo.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!

RECORD AANTAL BEZOEKERS
Met 1.200 bezoekers brak de 20ste editie van het BZB-Fedafin
Congres alle records. Dat de bezoekers het Congres ook
konden waarderen, bleek ook uit onze tevredenheidsenquête
achteraf: 96% van de respondenten beoordeelde het Congres
als goed tot uitstekend. Enkele reacties:

WINNAARS BONGO BON GASTRONOMISCH DINEREN
Om het succes van het Edfin platform te vieren, konden
bezoekers dit jaar op de Edfin stand kans maken op
een Bongo bon ‘Gastronomisch dineren’. Het volstond
zich te registreren op het platform en een visitekaartje
achter te laten. Een onschuldige hand trok 3 winnaars:
Gino Fonteyne, Carine Mawet en Petra Overbergh vielen in
de prijzen. De winnaars werden ondertussen op de hoogte
gebracht en kunnen binnenkort genieten van een heerlijk
gastronomisch diner!

“

Super goed georganiseerd, TOP!
Inleidende speech van Albert en Jean-Pol
mag lof krijgen voor durf.
Zoals elk jaar perfect om al onze partners
nogmaals te woord te kunnen staan. De
kwaliteit van het evenement dit jaar was
werkelijk uitstekend!
Het was mijn eerste keer, maar ik kom
sowieso terug!
Heel mooi event dat tot in de puntjes
was verzorgd. Een dikke pluim voor de
organisatoren. Ook de beat-boxer was een
super idee. Kortom, hartelijk dank dat ik erbij
mocht zijn.
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SECTORNIEUWS

Nieuwe regels B2B:
een revolutie voor

de zelfstandige

financiële tussenpersonen?

Sedert 1 september is een eerste reeks bepalingen uit de nieuwe wet B2B in werking getreden.
Deze wet, die in maart unaniem door het parlement werd goedgekeurd, biedt een betere
bescherming van zelfstandigen en KMO’s in hun betrekkingen met ondernemingen. De wet
bevat drie sets bepalingen die elk op een ander tijdstip in werking treden. De bepalingen die
oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen verbieden zijn op 1 september in werking
getreden. Maar wat betekent dit nu voor de zelfstandige financiële tussenpersonen?
VERBOD OP ONEERLIJKE MARKTPRAKTIJKEN TUSSEN
ONDERNEMINGEN

AGRESSIEVE MARKTPRAKTIJKEN

De wet beschouwt een marktpraktijk agressief als er sprake is van:
• intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding
De algemene regel die oneerlijke marktpraktijken verbiedt, werd
Intimidatie en dwang zijn begrippen die op zich duidelijk zijn.
aangevuld met meer specifieke, meer gedetailleerde praktijken:
Doch ongepaste beïnvloeding wordt
• het verbod van misleidende
wel bijkomend verduidelijkt in de wet.
marktpraktijken;
Maar een misleidende
Onder ongepaste beïnvloeding moet
• het verbod van agressieve marktpraktijken.
marktpraktijk is ook het weglaten
worden verstaan: het uitbuiten door een
van essentiële informatie die de
onderneming van een machtspositie ten
MISLEIDENDE MARKTPRAKTIJKEN
andere onderneming nodig heeft
aanzien van een andere onderneming
Het gaat om situaties waarin een
om een geïnformeerd besluit te
om druk uit te oefenen op een wijze die
onderneming onjuiste informatie of zelfs
nemen over een transactie die ze
haar vermogen om een geïnformeerd
feitelijk correcte informatie verstrekt die
anders niet had genomen.
besluit te nemen, aanzienlijk beperkt.
de andere ondernemer bedriegt of kan
• aanzienlijke beperking van de keuzevrijheid of de vrijheid
bedriegen (de oorzaak) en die de ondernemer ertoe brengt
van handelen
of kan brengen een transactie te doen die ze anders niet had
Met andere woorden de andere partij mag niet voor blok
genomen (het gevolg).
gezet worden door dwang of ongepaste beïnvloeding.
Het betreft onjuiste of gebrekkige informatie over bijvoorbeeld
• verstoring van het besluit over een transactie
de reikwijdte van de verplichtingen van de onderneming, de aard
Het gaat hier om economisch gedrag in de meest ruime zin.
van het verkoopproces of bijvoorbeeld de niet-nakoming door de
Het kan hierbij gaan om precontractuele, contractuele, of
onderneming van een sectorale gedragscode.
postcontractuele praktijken die de tegenpartij verstoren in
Dit laatste betekent dat de zelfstandige bankagenten de niet-naleving
haar economisch gedrag.
van de gedragscode tussen kredietinstellingen en bankagenten
kunnen afdwingen. Ofwel door een vordering tot staking ofwel door
De wetgever stelt criteria vast om het bestaan van een agressieve
de economische inspectie op de hoogte te brengen.
marktpraktijk te helpen beoordelen. Zo wordt bijv. rekening
Maar een misleidende marktpraktijk is ook het weglaten van
gehouden met het tijdstip, de plaats, de aard en de persistentie
essentiële informatie die de andere onderneming nodig heeft
van de marktpraktijk, het gebruik van dreigende of grove taal of
om een geïnformeerd besluit te nemen over een transactie die ze
gedragingen, het bewust uitbuiten van bepaalde tegenslagen,
anders niet had genomen.
het dreigen met maatregelen die wettelijk niet kunnen worden
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genomen. Of bijvoorbeeld belangrijk in de context van de
zelfstandige financiële tussenpersonen, de contractuele positie
van een onderneming ten aanzien van de andere onderneming
(een sterkere multinational versus een zwakkere kmo).

CONTROLE EN SANCTIES

blok worden gezet en onder druk tot fusie moeten overgaan
of onder druk contracten moeten ondertekenen die voor
hen nadelig zijn. De beroepsvereniging krijgt door deze wet
meer tools om de belangen van de zelfstandige financiële
tussenpersonen te verdedigen.
We brengen nog even in herinnering dat
sedert vorig jaar een groepsvordering
BZB-Fedafin zal zeker wat betreft
door zelfstandigen en kmo’s mogelijk
de bankagenten en de exclusieve
is en dat BZB-Fedafin door de minister
verzekeringsagenten en -subagenten
erkend werd als groepsvertegenwoordiger
de nieuwe verbodsregels hanteren om
om een eventuele groepsvordering te
te vermijden dat agenten voor het
kunnen instellen.
blok worden gezet en onder druk tot
In een volgend nummer gaan we dieper
fusie moeten overgaan of onder druk
in op de bepalingen inzake misbruik van
contracten moeten ondertekenen die
economische afhankelijkheid die op 1 juni
voor hen nadelig zijn.
2020 in werking treden.

De controle op de naleving van het
verbod op het gebruik van oneerlijke
marktpraktijken gebeurt door de
economische inspectie. De directeur-generaal van de Algemene Directie
Economische Inspectie kan zelf een
vordering tot staking inleiden. Maar het
niet naleven van het verbod wordt ook
strafrechtelijk gesanctioneerd.
Het spreekt voor zich dat een
ondernemer die wil optreden tegen
het niet naleven van het verbod
door een medecontractant zelf een
vordering tot staking kan instellen voor de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE ZELFSTANDIGE
FINANCIËLE TUSSENPERSONEN?
In het kader van de relatie tussen bank- en verzekeringsagenten
en hun principaal is deze wetgeving meer dan ooit relevant.
De zelfstandige agenten verkeren door een combinatie van
wetgeving en contracten in een zowel juridisch als economisch
afhankelijke positie. Het verbod op misleidende en agressieve
marktpraktijken geeft de zelfstandige tussenpersonen meer
slagkracht. Zij kunnen zelf ageren of BZB-Fedafin of de
economische inspectie informeren.

WAT DOET BZB-FEDAFIN?
De wetgeving is vrij nieuw. Een belangrijke taak voor
BZB-Fedafin in deze context is de zelfstandige tussenpersonen
te informeren over deze nieuwe regels. We roepen de leden ook
op om bij de minste twijfel ons te contacteren en ons op de
hoogte te houden.
BZB-Fedafin zal zeker wat betreft de bankagenten en de
exclusieve verzekeringsagenten en -subagenten de nieuwe
verbodsregels hanteren om te vermijden dat agenten voor het

Opleiding “Nieuwe regels B2B: een revolutie voor de
zelfstandige financiële tussenpersonen?”
In het voorjaar wordt een opleiding omtrent de betekenis
van deze nieuwe wet voor de zelfstandige financiële
tussenpersonen georganiseerd. Deze opleiding is exclusief
voor BZB-Fedafin leden.
Lunchseminarie B2B
10/02/2020
Holiday Inn Expo Gent
11u00 – 12u30 + lunch € 30 (excl. btw)
Inschrijven kan via www.edfin.be

Gedragscode afdwingbaar
De gedragscode tussen kredietinstellingen en bankagenten
bepaalt welke informatie de banken precontractueel aan de
agenten of kandidaat-agenten moeten bezorgen.
Precontractuele informatie te bezorgen aan kandidaat-agenten
voor het sluiten van een agentuurovereenkomst:
• informatie in begrijpelijke taal, of een duidelijke verwijzing naar
de relevante bepalingen in het ontwerp van de handelsagentuurovereenkomst, inclusief de bijlagen (art. 4.1.2.)
• Gegevens voor de correcte beoordeling van de agentuurovereenkomst (gegevens over de markt, marktaandeel, evolutie
aantal agenten, de lasten en investeringen waartoe de
bankagent zich verbindt bij de aanvang en tijdens de looptijd
van de handelsagentuurovereenkomst en hun lot bij de
beëindiging van de overeenkomst door de principaal, etc.)
• Er moet minstens voorafgaand info verstrekt worden over
overeenkomsten die samenhangen met de agentuurovereenkomst:
Bijv. een handelshuur van het pand; investeringskrediet,… .
Precontractuele info te bezorgen in geval van wijziging
agentuurovereenkomst:
• De belangrijkste contractuele bepalingen die werden gewijzigd
ten aanzien van de bestaande overeenkomst;
• Gegevens voor de concrete beoordeling van de wijziging(en)
aan de handelsagentuurovereenkomst:
-		De vooruitzichten van de markt waarin de activiteiten
worden uitgeoefend, vanuit algemeen en lokaal oogpunt,
inclusief doelgroep en commerciële strategie;
-		De lasten en investeringen waartoe de bankagent zich
verbindt bij de aanvang en tijdens de looptijd van de
handelsagentuurovereenkomst (beperkt tot lasten en
investering die een bankagent niet zou hebben mocht hij de
handelsagentuurovereenkomst niet sluiten) en hun lot bij
beëindiging van de overeenkomst door de principaal.

VERZEKERINGEN

BZB-Fedafin stelt
aangepaste
modeldocumenten

AssurMiFID

ter beschikking

Een aantal modeldocumenten die BZB-Fedafin ter beschikking stelt met
betrekking tot de gedragsregels inzake verzekeringsbemiddeling werden
verder op punt gesteld. Aanleiding zijn niet alleen de nieuwe regels na
de omzetting van de IDD, maar ook het verslag van de FSMA over haar
inspecties op de naleving van de zorgplicht. De modellen werden in
samenwerking met Tom Van Dyck van advocatenkantoor Liedekerke
op punt gezet. Ook hebben we een document uitgewerkt met enkele
aandachtspunten bij het gebruik van de diverse modeldocumenten.
Leden kunnen de betreffende documenten downloaden via onze website.

WELKE DOCUMENTEN ZIJN GEWIJZIGD?
Waar vindt u de aangepaste
documenten?
• Als lid van BZB-Fedafin kan
u deze downloaden op onze
website www.bzb-fedafin.be.
Opgelet: hiervoor dient u wel
ingelogd te zijn.
• De modeldocumenten kunnen
ook geïntegreerd worden in
BRIO4YOU.

• Doc 1: gegevens met betrekking tot dienstverlening
• Doc 3: klantenfiche met vragenlijst en financieel overzicht
• Doc 4: analyse verlangens en behoeften niet-leven

WAT IS ER PRECIES GEWIJZIGD?
De grootste wijzigingen zijn gebeurd in doc 3: klantenfiche met vragenlijst en
financieel overzicht. Had u de nieuwe documenten al geïmplementeerd en
wenst u te weten wat er precies gewijzigd is? Vraag ons dan de versie met track
changes via info@bzb-fedafin.be .

AANDACHTSPUNTEN BIJ GEBRUIK MODELDOCUMENTEN
Aan de bibliotheek werd ook een document toegevoegd met een aantal
aandachtspunten bij het gebruik van de modeldocumenten.

VERZEKERINGEN
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OPLEIDINGEN
BZB-Fedafin organiseert exclusief
voor haar leden een opleiding
met advocatenkantoor Liedekerke
over een aantal belangrijke
werkpunten wat de naleving
van de gedragsregels inzake
verzekeringsbemiddeling betreft.
Hij zal u ook wegwijs maken in
de nieuwe modeldocumenten
die BZB-Fedafin ter beschikking
stelt. De nieuwe data voor
deze opleiding in 2020 worden
binnenkort bekend gemaakt. Leden
worden hiervan via e-mail op de
hoogte gehouden.

SECTORBIB
Sinds september 2019 heeft BZB-Fedafin een nieuwe website. Meer dan ooit willen we inzetten op onze rol als
professionele partner die u ook bijstaat in uw zoektocht naar advies of informatie. De nieuwe website biedt een antwoord
op de actuele overload aan informatie. Met onze Sectorbib (www.bzb-fedafin.be/sectorbib) hebben we een digitale
bibliotheek uitgewerkt waarin u een handig overzicht terugvindt van relevante informatie voor de tussenpersoon.
• Modeldocumenten
Bent u op zoek naar een klantenfiche, een onderhandelingscontract of een GDPR-handleiding? Wilt u een klantenaanbrengers- of aandeelhoudersovereenkomst opstellen? BZB-Fedafin stelt haar leden heel wat modeldocumenten ter
beschikking die hen ondersteunen bij de uitoefening van hun activiteit als zelfstandig tussenpersoon.
• Beroepsinfo
Bent u op zoek naar informatie die relevant is voor de opstart of het uitoefenen van uw activiteit als zelfstandig
tussenpersoon? Wij zetten voor u heel wat nuttige info op een rijtje.
• Gedragscodes
In de sector van bank en verzekeringen zijn verschillende gedragscodes van toepassing. Wij bundelden ze in een overzicht.
• Momentum
Momentum is met een oplage van meer dan 10.000 exemplaren één van de meest gelezen publicaties in de financiële
sector. Lees via de Sectorbib een van de voorbije edities.
• Insurance Insights
BZB-Fedafin publiceert in samenwerking met Decavi elke maand een nieuwe verzekeringsanalyse, zowel leven als niet-leven
om de activiteit van de 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.
• PC 341/PC 307
BZB-Fedafin is vertegenwoordigd als werkgeversorganisatie in PC 341 en in PC 307. Ontdek de cao’s en de mogelijkheden
inzake bijscholing en outplacement.

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.

SECTORNIEUWS

Momentum | 23

Crelan neemt Axa bank over:
BZB-Fedafin pleit
voor transparantie en
een respectvolle behandeling

van de financiële tussenpersoon
Eind oktober werd de overname van Axa bank door Crelan officieel bevestigd. Het nieuws
zorgde uiteraard voor heel wat vragen bij onze leden over hoe de bank zal herstructureren
en welke strategie de nieuwe fusiebank zal volgen.

Beide banken werken uitsluitend met
zelfstandige bankagenten. Alhoewel
BZB-Fedafin ervan uitgaat dat de bank
niet massaal agenten gaat opzeggen,
vrezen we dat de fusie van de twee
banken zal leiden tot druk op de
zelfstandige agenten tot fusioneren of
overname van kantoren.
BZB-Fedafin heeft intussen een
constructief overleg gehad met de directie
van Crelan om deze zaken te bespreken.
Voorlopig is het voor de bank eerst
afwachten op de goedkeuring van de
NBB. De closing van de overname wordt
voorzien in het tweede kwartaal van 2020.
In elk geval zullen de twee netten
gescheiden blijven zolang er twee
merken zijn. De bank gaat ook niet plots
gaan herstructureren. Het is ook niet
zo dat de ene groep agenten zich zal
moeten confirmeren naar de andere
groep. Crelan wil echt een nieuwe bank
creëren. De bank gaat hier haar tijd voor
nemen. De bank gaf ook al mee dat
ze expliciet kiest voor het werken met
verzekeringsmakelaars.

Onze beroepsvereniging zal erover
waken dat de bank voldoende informatie
geeft opdat de agenten in volle
transparantie kunnen beslissen of ze een
bijkomende investering in een fusie - of
overnameverhaal wensen te doen of niet.
Sedert 1 januari 2018 is immers een
gedragscode tussen kredietinstellingen
en bankagenten van kracht die de banken
verplicht precontractuele informatie aan
de agenten te verstrekken in geval van
wijziging van het agentschapscontract of
bij het afsluiten van een nieuw contract.
De bank moet onder meer aan de
betrokken agent(en) schriftelijk meedelen
wat de vooruitzichten zijn van de markt
waarin de agent actief is, zowel vanuit
algemeen als lokaal oogpunt, inclusief
doelgroep en strategie. Ook moet de bank
de agent meedelen welke investeringen
hij gaat moeten doen en hoe deze zullen
verrekend worden bij beëindiging van de
agentuurovereenkomst.
Dit moet verhinderen dat agenten op
basis van een foutieve voorstelling van
zaken ingrijpende investeringen doen of
beslissingen nemen die determinerend

zijn voor hun toekomst. We willen niet
dat agenten nu een kantoor overnemen
bijvoorbeeld en dat de bank na 2 jaar
plots beslist om die agent op te zeggen
of diezelfde agent onder druk zet om te
fusioneren met nog een andere agent.
Immers op 2 jaar tijd kan die nooit die
investeringen terugverdienen.
De Crelan-directie heeft zich
geëngageerd om de gedragscode hier
na te leven en de agenten de vereiste
informatie vooraf te bezorgen.

Agentenvergadering voor
Crelan- en Axa agenten
BZB-Fedafin organiseerde op
verschillende plaatsen een meeting
voor de leden Crelan en Axa
bankagenten met de bedoeling hen
te informeren over de impact van de
verkoop van Axa Bank aan Crelan, hun
rechten en wat ze van BZB-Fedafin
kunnen verwachten.

Kleur aan uw
portefeuille toevoegen?
Kies uit een waaier van multi-asset
strategieën.
De ware vrijheid voor beleggers begint waar traditionele fondsconcepten
en strenge eisen eindigen. Wij geloven in echte diversiteit, wereldwijd en
binnen verschillende activaklassen. Ons voorstel: oplossingsgerichte
multi-asset strategieën, een breed scala aan beleggingsstijlen en nieuwe
beleggingsideeën.

www.invesco.be

Belangrijke informatie : Dit document is bestemd voor beleggers in België. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven
aan schommelingen in de wisselkoersen) en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug. De publicatie van dit marketingdocument dient uitsluitend ter informatie en vormt geen beleggingsvoorstel noch
enige andere vorm van advies voor beleggers. De door Invesco en de beheerder geuite standpunten en meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan verandering onderhevig zijn. Dit document
is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be

INVE043-111_Anzeigenkonzept_MultiAsset_DINA4_285x225mm_FR_NL_VFin.indd 1

23.11.17 11:48
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Hoorzitting

Parlement over

impact digitalisering
in de bankensector

Op 16 oktober vond in het Parlement een hoorzitting plaats rond de impact van de
digitalisering in de bankensector. De Commissie voor Economie, Consumentenbescherming
en Digitale Agenda van de Kamer van Volksvertegenwoordigers wenste zich te informeren
rond de gevolgen van deze digitale evolutie voor de consument en voor de ondernemingen.
BZB-Fedafin werd als beroepsvereniging van de zelfstandige financiële tussenpersonen
uitgenodigd om hier haar visie te geven.

Wat zijn de gevolgen van de digitalisering in de bankensector
voor de consument op het vlak van toegankelijkheid en kwaliteit
van bancaire diensten? En hoe zit het bijvoorbeeld met de
toegang tot zichtrekeningen of kredieten voor zelfstandigen
in sommige sectoren? Deze vragen kwamen aan bod tijdens
de parlementaire vergadering van 16 oktober. Verschillende
betrokken organisaties, waaronder BZB-Fedafin, werden
uitgenodigd om dit onderwerp toe te lichten.
De onlangs uitgevoerde studie in samenwerking met PWC
(zie Artikel p. 2) was het ideale vertrekpunt voor directeur
Carine Vansteenbrugge en ondervoorzitter Jean-Pol Guisset
om inzicht te verschaffen in de verwachtingen van de klant
ten aanzien van zijn financiële tussenpersoon. BZB-Fedafin
benadrukte onder meer op basis van de studie dat klanten meer
face-to-face interactie willen naarmate de technologie evolueert.
Fysiek contact met de tussenpersoon biedt een betere ervaring
voor de klant. Ook bij jongere klanten tussen 18 en 34 jaar zien
we dat ze de voorkeur geven aan fysieke ontmoetingen en
gepersonaliseerde mails.
De banken doen momenteel enorme investeringen in de
digitalisering van de sector. Maar de overgang naar nieuwe
systemen verloopt niet zonder problemen. En het is de
tussenpersoon die hierover het aanspreekpunt is voor de klant

en de klant moet wegwijs maken in de nieuwe tools. Bovendien
lijken de banken met deze nieuwe tools de klant weg te willen
houden bij zijn bankkantoor. Dit verhoogt misschien op korte
termijn de rentabiliteit, maar strookt niet met de resultaten van
bovengenoemde studie. Er is digitalisering nodig, maar dan
eerder op vlak van back-office, support voor tussenpersonen of
lokale kantoren. Een vermindering van het aantal kantoren en
het aantal tussenpersonen is dus op lange termijn een nadeel
voor zowel de klanten als de banken zelf.

VERZEKERINGEN

Uitreiking



Decavi

levensverzekerings-

trofeeën

Op woensdag 23 oktober vond de 20ste uitreiking van de Decavi levensverzekeringstrofeeën
plaats. Elk jaar worden de trofeeën toegekend aan verzekeringsproducten die door een
jury van experten geselecteerd worden op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria.
Het evenement bestaat reeds 20 jaar en draagt bij tot de algemene promotie van de
verzekeringssector. BZB-Fedafin Voorzitter Albert Verlinden had de eer 2 trofeeën uit te reiken.
GAMMA MULTI-SUPPORT TAK 21-23: BELFIUS INSURANCE (KITE MIX)

TROFEE DIGITALISATIE: ALLIANZ BENELUX

Albert Verlinden en Laurent Goudemant (Chief Markets & Technical Officer Belfius)

Albert Verlinden en Geert Deschoolmeester (Head of
Market Management Allianz Benelux)

Twee gemakkelijke en
snel te activeren oplossingen,
volledig vrijgesteld van
sociale en
werkgeversbijdragen

Exclusieve voordelen voor de
leden van BZB-Fedafin
Om de ledenkorting* te verzilveren, geeft u
de volgende promocode door aan
Edenred of uw sociaal secretariaat:

-35%

EC0319BZBFEDAFIN63

-30%

TR0319BZBFEDAFIN57

bzbfedafin.edenred.be

Eenvoudig
en autonoom
beheer voor de
werkgever

Het uitgebreidste
en meest diverse
netwerk van
winkels

Kaart uitgerust
met contactloze
betaalfunctie en
pincode naar
keuze

Online betalen
en via
platform met
thuislevering

* Korting berekend op de basisdienstverlening uitgezonderd kaartondersteuning of verzendingskosten.
Encart FEDAFIN NL.indd 1

18-11-19 09:44:18

OVERZICHT VAN DE LAUREATEN, PER CATEGORIE:
Mijn pensioen particulieren:
• Mijn spaargeld: formule met vrije stortingen en opnames
(gewaarborgde interestvoet - sparen):
• Federale Verzekering (Vita Pensioen)
• Gamma Multi-support Tak 21-23:
• Belfius Insurance (Kite Mix)
• Mijn beleggingen: levensverzekering gekoppeld aan een
beleggingsfonds (Tak 23) - Aandelenfonds:
• Allianz Benelux: AE Allianz Global Equity

Innovatie (diensten, beheer van schadegevallen, producten,…):
• Particulieren:
• NN (Lifelong Income)
• Makelaars:
• Athora Belgium (Online raadpleging Leven-contract via
MyBroker)

Mijn pensioen zelfstandigen:
• Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ):
• AG Insurance (VAPZ)
• Individuele pensioentoezegging (IPT):
• Federale Verzekering (F-Manager VIP)
• Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ):
• AXA Belgium (Pension plan pro POZ)

Maatschappelijke inzet als verzekeraar:
• Ethias: 100 jaar maatschappelijke betrokkenheid
• BNP Paribas Cardif: “Tweede medisch advies en bijstand”

Mijn risico:
• Mijn overlijden gekoppeld aan een hypothecaire lening
(schuldsaldoverzekering):
• NN (Hypo Care)
• AFI ESCA (Protectim)
• Uitvaartverzekering:
• DELA (Uitvaartzorgplan)
• Mijn gewaarborgd inkomen:
• DKV (Plan GI Continuity + Exo)

Makelaars (award toegekend door FVF en Feprabel op basis
van enquête bij hun leden):
• AG Insurance

Trofee digitalisatie:
• Allianz Benelux

Beste publiciteitscampagne:
• Brocom (“Je makelaar, je beste verzekering”: de toekomst
van kinderen)

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Wanneer

concurrenten
collega’s worden
Meer en meer tussenpersonen gaan samenwerken. Los van de reden daarvoor willen we
tussenpersonen ondersteunen om van die samenwerking een succesverhaal te maken.
Hoe komt een samenwerkingsverband succesvol tot stand? Hoe kunnen agenten en
makelaars elkaar vinden in nieuwe distributieplatformen?

DE EERSTE STAP: OP VERKENNING
Agenten en makelaars die willen samenwerken schakelen te snel
over naar cijfers en statuten. “We gaan bij de notaris en richten
een vennootschap op!” of “Laat onze accountants afspreken over
de cijfers en een businessplan maken”. Of nog erger: ze vinden
een geweldig model op internet dat bij nader inzien van een
Nederlandse website komt.

Samenwerkingsverbanden, statuten en business-plannen
zijn het resultaat van een grondige voorbereiding en een
geslaagde onderhandeling. Aan deze voorafgaande snuffelronde
wordt doorgaans weinig aandacht besteed. Tijdsgebrek. Het
is nochtans essentieel. Het zijn niet de beste vrienden die
succesvol samenwerken, wel de beste professionals. Dat vraagt
wat tijd om rond de tafel te zitten, te bespreken en elkaar beter te
leren kennen. Het zijn immers concurrenten of concullega’s die
plots partners worden en zich aan elkaar verbinden in goede en
kwade dagen.
Rustig de tijd nemen om de toekomst te bespreken, helpt om
de emoties van de ondernemer te overwinnen. Hij of zij die
steeds alleen gewerkt heeft, krijgt plots een collega in de zaak.
Wanneer de bank hardhandig de samenwerking tracht door te
duwen, vraagt dit ook tijd om het verdwijnen van de eigen zaak
te verwerken.
Heel wat thema’s komen tijdens de besprekingen met de
toekomstige partners aan bod: Hoe zien we de taakverdeling?
Wie doet de bankbemiddeling, verzekeringsdistributie,
kredietbemiddeling en het algemeen management? Wat is
de bedrijfscultuur? Wat zijn onze ethische principes? Hoe
communiceren we onderling? Wat bij langdurige ziekte en
overlijden van een partner in de samenwerking? Hoe zien we
verdere uitbreiding? Waar willen we staan over drie, vijf en tien
jaar? Daarnaast informeren we ons ook bij vrienden, familie en
collega’s: wat vinden zij over de toekomstige zakenpartners?
Het is wanneer deze gesprekken leiden tot gezamenlijke
belangen, doelen en waarden dat de samenwerking een goede
kans op slagen heeft.

Luc Willems, erkend bemiddelaar - advocaat
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DE TWEEDE STAP: DE KEUZE VAN DE
SAMENWERKINGSVORM
Wanneer de vonken overslaan tussen de partners groeit
met reuzensprongen de zin om samen een project uit te
bouwen. Vroeger werd dit vergeleken met een huwelijk. In de
ondernemerswereld is het huwelijk een vennootschap. Maar
pas op: de tijden zijn veranderd voor het huwelijk. Door de
versoepeling van de wet is het veel eenvoudiger geworden
om het huwelijk te beëindigen. Voor ondernemers gaat hier
de vergelijking niet meer op. Een vennootschap oprichten is
gemakkelijk, er uitstappen is veel moeilijker. Bij blokkering kan
het zelfs tot het faillissement van de zaak leiden.
De keuze van de samenwerkingsvorm is een beslissing met
een grote impact. Een vennootschap kán, maar is niet altijd
noodzakelijk. Binnen de bank- en verzekeringswereld zijn ook
andere modellen beschikbaar. Zo kan in een losser verband
gestart worden om daarna toch voluit voor een vennootschap
te kiezen. Zo bestaat de mogelijkheid om als makelaar met
subagenten of co-makelaars samen te werken. Of een samenwerkingsovereenkomst tussen een makelaar en een agent. Of
combinaties met klantenaanbrengers. Het kan een tussenfase
zijn om uiteindelijk tot een vennootschap te komen waarin de
samenwerking een duurzame vorm krijgt.
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV) dat in het voorjaar door het federale parlement gestemd
werd, biedt een aantal interessante nieuwigheden.
De wetgever heeft het aantal vennootschapsvormen beperkt
tot vier fundamentele vormen: de personenvennootschap, de
besloten vennootschap B.V. (de vroegere BVBA!), de coöperatieve
vennootschap C.V. en de naamloze vennootschap N.V..
Vooral de nieuwe B.V. die in de plaats komt van de B.V.B.A.
trekt onze aandacht. De vennoten worden aandeelhouders.
Zaakvoerders worden bestuurders. Eén oprichter volstaat.
Het kapitaal wordt afgeschaft en vervangen door de vereiste
van het ‘toereikend aanvangsvermogen’ en een financieel
plan. Het wordt mogelijk om, zoals bij de N.V., een onbeperkt
aantal categorieën van aandelen of effecten te creëren met
verschillende vermogens- of stemrechten, aandelen met het
recht tot voordracht van bestuursmandaten of converteerbare
obligaties. Meervoudig stemrecht wordt mogelijk en statutair
kunnen ongelijke winstrechten worden vastgelegd.
Voor agenten en makelaars is de nieuwe B.V. de uitgelezen vorm
om samen te werken. De voordelen die vroeger naar de N.V. als
keuze leidden, zijn er nu ook bij de B.V.. De dure vorm van de
N.V. is niet meer nodig voor wie iets meer op maat wou.

DE DERDE STAP: TECHNISCH ONDERZOEK VAN DE
SAMENWERKING
Wanneer de fundamenten voor de samenwerking gelegd
zijn en de keuze voor de vennootschap gemaakt, begint het
technische werk. Dit is de pre-contractuele fase waarin alle
informatie gedeeld wordt. Partijen gaan nu de bedrijfsinformatie vrijgeven en delen met elkaar. Financiële data, het
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profiel van de klantenportefeuille, overeenkomsten met banken
en verzekeringsmaatschappijen, boekhoudkundig, interne
organisatie, etc.. Indien we nog even in de huwelijkssfeer
blijven is dit een verloving.
Hier zijn geen algemene regels voor. Daarom wordt best een
kader gecreëerd. Wat de pre-contractuele fase heet, is dus
eigenlijk ook een contract. Dit krijgt minstens de vorm van een
‘geheimhoudingsovereenkomst’ of een ‘intentieovereenkomst’.
Accountants die graag Engelse termen gebruiken spreken
van een ‘non-disclosure agreement’ (NDA) of een ‘letter of
intent’ (LOI). Het verschil tussen beiden is dat de geheimhoudingsovereenkomst (NDA) zich beperkt tot afspraken over de
confidentialiteit en dat de intentie-overeenkomst (LOI) naast de
confidentialiteit ook reeds bepalingen heeft over de contouren
van de samenwerking. Voor de tekst van intentieverklaring is
het belangrijk om na te kijken dat het bij intenties blijft en niet
een bindend karakter heeft over de toekomstige samenwerking.
De titel kan soms misleidend zijn. Daarom lezen we met
aandacht de kleine lettertjes. Dit betekent ook dat er exclusief
onderhandeld wordt met de ondertekenende partijen tot blijkt
dat er een echte samenwerking inzit of niet. Schuinmarcheren
met derden wanneer de onderhandelingen aan de gang zijn, gaat
tegen deze overeenkomst in en is deloyaal. Er is een verhoogde
zorgvuldigheidsplicht wat betekent dat onderhandelingen niet
zomaar mogen aanslepen of zonder reden vertragen.
Een goede geheimhoudingsovereenkomst of intentieovereenkomst bevat clausules over de lijst van documenten die onder
geheimhouding vallen en de personen die toegang hebben tot
de informatie. Verder zijn er afspraken over de wijze waarop de
informatie mag gebruikt worden (kopie of niet?) en de duurtijd.
Deze periode van onderzoek is nuttig om grondig onderzoek
te verrichten naar de waarde en de risico’s van de onderneming
en de klantenportefeuille van de andere partij. Dit is de due
diligence. De aansprakelijkheden en risico’s die aan de transactie
kunnen verbonden zijn, worden grondig geanalyseerd en dit
zowel strategisch, financieel, operationeel en juridisch.
Aan het einde van deze onderzoeksperiode is voor elkeen
duidelijk wat de omvang en de risico’s van de samenwerking
zijn. Finaal wordt de knoop doorgehakt: doen we het of doen we
het niet?

DE VIERDE STAP: DE ONDERHANDELING
OVER DE STATUTEN EN DE
AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST
Wanneer na de technische fase iedereen goed zicht heeft op de
sterktes en zwaktes van het dossier, wordt alles in een juridische
vorm gegoten. Dit worden de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Hoe grondiger de besprekingen tijdens de eerste
stap gebeurd zijn, des te eenvoudiger is het om dit juridisch
op papier te krijgen. Sommige afspraken komen in de statuten,
andere komen in de aandeelhoudersovereenkomst.
Wat is het verschil tussen beiden?

Life is gonna be FUN
UNIQUE
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De statuten worden opgemaakt onder toezicht van een notaris,
bevatten wettelijke vermeldingen, zijn publiek, tegenwerpelijk aan
derden en volgen de taalwetgeving.
De aandeelhoudersovereenkomst behoort ten volle tot de
contractvrijheid, is vertrouwelijk, bindt enkel de aandeelhouders
en er is een vrije taalkeuze.
De aandeelhoudersovereenkomst biedt zeer veel mogelijkheden
om de samenwerking te organiseren en geldt als wet tussen
de ondertekenaars. In theorie bevat deze enkel afspraken op
niveau van de algemene vergadering maar in de praktijk is
het een ruimer afsprakenkader dat ook op het bestuur van de
vennootschap van toepassing is. Belangrijk voor de platformen
van makelaars en agenten is dat alle (!) aandeelhouders er deel
van uitmaken. Er zijn ook bepalingen dat nieuwe aandeelhouders
deze overeenkomst vooraf moeten aanvaarden.
De statuten volgen vaste modellen om aan de wettelijke
voorwaarden te voldoen. De aandeelhoudersovereenkomst
biedt de mogelijkheid om toekomstige evenementen in goede
banen te leiden. De vrijheid is zeer groot maar de onderlijn blijft
wel het vennootschapsbelang en de goede trouw. De bepalingen
in de statuten missen de flexibiliteit en creativiteit van een
aandeelhoudersovereenkomst: Wat te doen wanneer een
partner langdurig ziek is en niet meer verder kan werken? Wat
te doen wanneer een partner uit de samenwerking wil stappen
om een bed & breakfast te openen? Hoe omgaan met nieuwe
partners die zich aanbieden? Wat is de waarde van de aandelen?
Kan een partner zijn aandelen aanbieden wanneer hij aan de
pensioenleeftijd komt? Hoe een partner die fraudeert buiten
zetten? Hoe de exit organiseren bij geschillen?
Voor aandeelhoudersovereenkomsten circuleren heel wat
modellen. Het is een document dat partijen verbindt.
Blindelings ondertekenen is uit den boze. Een belangrijke raad is
daarom: don’t try this at home. Goede professionele begeleiding
hierbij is nodig zodat elke individuele aandeelhouder de
afspraken goed in de vingers heeft. Een goede aandeelhoudersovereenkomst heeft hoe dan ook als belangrijk voordeel dat het
pad voor de toekomst goed uitgetekend is. Alleen de statuten
volstaan niet.

Een modelovereenkomst voor BZB-Fedafin leden
Meer en meer agenten en makelaars onderhandelen
en sluiten een aandeelhoudersovereenkomst met hun
zakelijke partners. Via de Sectorbib op de BZB-Fedafin
website, kunnen leden een modeldocument, met een
toelichting, downloaden. Dit model kan niet onveranderd
overgenomen worden. Alles hangt af van de structuur
van de samenwerking, de cultuur en de belangen van de
verschillende aandeelhouders.
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DE VIJFDE STAP: DE TOEPASBAARHEID OP DE BANKEN VERZEKERINGSSECTOR
De samenwerkingsverbanden tussen agenten en makelaars
komen tot stand in een gereglementeerd kader waar de FSMA
toezicht houdt.
Aandeelhouders en bestuurders van distributieplatformen
moeten voldoen aan de voorwaarden van de FSMA. Zo wil de
FSMA dat de aandeelhouder die controle uitoefent, geschikt
is om een gezond en verstandig beleid te waarborgen. Dit
wordt gecheckt via een vragenlijst. De bestuurders moeten
als effectieve leiders de nodige opleiding volgen. Het
wettelijk bestuursorgaan en het dagelijks bestuur moeten een
verantwoordelijke hebben voor het AML-beleid.
Verstandig is voor de samenwerkingen met voldoende volume
om twee vennootschappen te hebben waarbij de ene zich
toespitst op de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en
de andere op de verzekeringsdistributie.
Een laatste aandachtspunt is specifiek voor de agenturen. Wat
te doen bij een ‘ernstige tekortkoming’ door één bestuurder ten
nadele van de hele vennootschap? Deze ernstige tekortkoming
(indien ernstig in de zin van de wet art. X.17 WER) leidt tot een
onmiddellijke beëindiging en tot een groot inkomensverlies
voor de vennootschap. Dit heeft in het verleden tot een paar
menselijke en financiële drama’s geleid voor de bestuurdersaandeelhouders die ter goeder trouw waren.
De Gedragscode die BZB-Fedafin met Febelfin en de federale
regering afsloot in 2017 bevat een belangrijke bepaling:
‘Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, waken de
banen erover dat, indien de agentuurovereenkomst wordt
gesloten met een rechtspersoon of meerder aandeelhouders,
zaakvoerders of bestuurders, fouten die toerekenbaar zijn aan
één aandeelhouder, bestuurder of zaakvoerder niet automatisch
worden toegerekend aan de andere aandeelhouder, bestuurder
of zaakvoerder.’ Deze bepaling moet in de aandeelhoudersovereenkomst zijn vertaling vinden als een ‘bad-leaver’. Op
het niveau van de agentuurovereenkomst zou dit idealiter ook
moeten opgenomen zijn.

TENSLOTTE: UIT DE STARTBLOKKEN
Wanneer heel dit traject doorlopen is, zijn de partners klaar om
met hun distributieplatform in bank en verzekeringen de markt
te veroveren.
De schaalvoordelen liggen voor de hand. Een goede
voorbereiding met intense gesprekken in de beginfase zorgen
voor duurzaamheid. Wanneer de belangen, doelen en waarden
goed doorgepraat zijn, volgen de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst bijna automatisch. Deze zijn noodzakelijke
instrumenten maar niet de waarborg voor succes. Het is de
inzet, loyaliteit en blik op de toekomst van de partners die voor
meerwaarde zorgen. En de klanten zal overtuigen.

Luc WILLEMS
Erkend bemiddelaar - advocaat
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De eerste

liquidatiereserve

uitkeren aan 5 %

in het voorjaar 2020?
Ondernemers die met een vennootschap werken boeken de jaarlijkse
winsten vaak als een ‘liquidatiereserve’ op de balans van de
vennootschap. Hoewel de term liquidatiereserve doet vermoeden
dat de winst pas bij de vereffening van de vennootschap kan
worden uitgekeerd, mag die winst ook worden uitgekeerd zonder
de vennootschap te vereffenen. Heeft u een eerste liquidatiereserve
aangelegd in het boekjaar aanslagjaar 2015, dan mag u die reserve
vanaf 2020 uitkeren aan 5 % belasting. Mag u die winst dan vanaf
1 januari 2020 uitkeren, of toch niet? En waar moet u nog op letten?

BEZOLDIGING EN/OF DIVIDEND?
Indien u met een vennootschap werkt dan bent u waarschijnlijk
zowel de bedrijfsleider als de aandeelhouder. Voor uw prestaties
als bedrijfsleider kan u een bezoldiging ontvangen. Een
bezoldiging wordt relatief zwaar belast en is ook onderworpen
aan sociale zekerheidsbijdragen, maar het kan ook positieve
effecten hebben. U kan dankzij uw bezoldiging bijvoorbeeld
fiscaalvriendelijk een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via
een IPT- of groepsverzekering. Met een minimale bezoldiging
kan de vennootschapswinst ook belast worden aan 20 % i.p.v.
het gewone tarief van 29 % (25 % vanaf 2020).
Naast een bezoldiging kan u uzelf als aandeelhouder vergoeden
met een dividend. Een dividend wordt in principe belast aan
30 %. Onder voorwaarden kan het ook belast worden aan
20 %, 17 %, 15 %, 5 % of zelfs 0 %. Het voordeel van een
dividend is dat het niet belast wordt aan de hogere tarieven in

de personenbelasting (tot 50 % + gemeentebelasting) en het
ook niet onderworpen is aan de sociale zekerheidsbijdragen.
Het nadeel is dan weer dat een dividend niet aftrekbaar is voor
uw vennootschap.

LIQUIDATIERESERVE UITKEREN AAN 5%?
Een (kleine) vennootschap die haar winst als een
liquidatiereserve op de balans boekt, betaalt naast de gewone
vennootschapsbelasting nog 10% extra belastingen. De eerste
winst die u als een liquidatiereserve kon boeken op de balans,
was die van het boekjaar verbonden met het aanslagjaar 2015.
Indien u voor dat jaar een liquidatiereserve heeft aangelegd,
dan heeft uw vennootschap toen 10 % extra belastingen
betaald. Na 5 jaar mag u die reserve uitkeren tegen 5 %
roerende voorheffing.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS
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VANAF WANNEER MAG U DE LIQUIDATIERESERVE VOOR AJ. 2015 UITKEREN?
De wachttermijn van 5 jaar start op de eerste dag die volgt op het boekjaar. De laatste dag van het boekjaar aj. 2015 bepaalt dus de
start van de wachttermijn (zgn balansdatum). Keert u de liquidatiereserve te vroeg uit, dan betaalt u 17 % belastingen en niet 5 %.
Hierna een overzicht:
Balansdatum boekjaar
verbonden met het
aanslagjaar 2015

Liquidatie/vereffening van uw
vennootschap

Bv. 31 december 2014
Bv. 31 maart 2015
Bv. 30 juni 2015

0 %, zelfs indien de
vereffening gebeurt tijdens
de wachttermijn van 5 jaar

Bv. 30 september 2015

17 % roerende voorheffing bij
uitkering tijdens de eerste 5 j.

5 % roerende voorheffing bij
uitkering na 5 j.

Toekenning dividend t.e.m.
31 december 2014

Toekenning dividend vanaf
1 januari 2020

Toekenning dividend t.e.m.
31 maart 2015

Toekenning dividend vanaf
1 april 2020

Toekenning dividend t.e.m.
30 juni 2015

Toekenning dividend vanaf
1 juli 2020

Toekenning dividend t.e.m.
30 september 2015

Toekenning dividend vanaf
1 oktober 2020

Indien het boekjaar van uw vennootschap overeenstemt met het kalenderjaar, dan mag u de liquidatiereserve aj. 2015 uitkeren
vanaf 1 januari 2020. Indien het boekjaar eindigt op bijvoorbeeld 30 juni, dan mag u de liquidatiereserve aj. 2015 pas uitkeren
vanaf 1 juli 2020.

DUBBELE UITKERINGSTEST!
Met het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt een dividend vanaf 1 januari 2020 onderworpen aan een
dubbele uitkeringstest: de liquiditeits- en de balanstest. Die testen
zijn verplicht voor o.a. de BVBA, maar ze zijn niet verplicht voor de
commanditaire vennootschap (comm.v.) en de vennootschap onder
firma (vof).
De liquiditeitstest houdt in dat de vennootschap haar opeisbare
schulden kan blijven betalen gedurende (minstens) de 12 maanden
die volgen op de uitkering. De balanstest houdt kort gezegd in dat de
uitkering niet tot gevolg mag hebben dat het netto-actief daalt onder
een minimumgrens. Laat u bij de uitvoering van de testen en het
opmaken van de verslagen goed begeleiden door uw adviseur.

LIQUIDATIERESERVES UITKEREN AAN 0 %?
Dat kan ook, zelfs tijdens de wachttermijn van 5 jaar, maar dan moet
de vennootschap ‘geliquideerd’ (vereffend) worden. Opgelet, de
vennootschap liquideren om de liquidatiereserves uit te keren aan
0 % en om vervolgens een nieuwe vennootschap op te richten met
exact dezelfde activiteit, zal door de fiscus beschouwd worden als
een fiscaal misbruik. Dit moet u dus best vermijden.
Gregory Henin, SBB Accountants & Adviseurs

Gregory Henin
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be

Uw partner voor professioneel
vermogensbeheer op maat

Onze passieve gebalanceerde oplossing behaalde
een gecumuleerd rendement van
29% over de afgelopen 5 jaar*
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www.shelter-im.com

info@shelter-im.com
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* Het resultaat vertoont een cumulatief rendement op 5 jaar voor een gebalanceerd risicoprofiel.
De periode voor de berekening van het resultaat loopt van 31/07/2014 tot en met 31/07/2019.
De bovenstaande informatie is geen bevestiging van een transactie en omvat geen beleggingsadvies. De weging van de passieve fondsen in de portefeuille werd elke maand geherbalanceerd
in lijn met de vooropgestelde waarden. Gedurende de backtest blijft de vermogensallocatie
onveranderd. Dit resultaat is puur ter illustratie en mag in geen geval gezien worden als daadwerkelijk rendement dat met de portefeuille werd gerealiseerd. Het resultaat verwijst naar historische resultaten en is geen betrouwbare indicatie voor toekomstige rendementen. Het resultaat
werd berekend na aftrek van een beheersvergoeding van 0.50% en is vóór belastingen. Het
resultaat neemt ook de onderliggende beheerkosten van de fondsbeheerders in rekening. De
toegang tot de aangeboden diensten kan voor bepaalde personen en/of landen beperkt zijn.
Fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.

INSURANCE INSIGHTS

Uw
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maandelijkse

verzekeringsanalyses
BZB-Fedafin biedt in samenwerking met Decavi de 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 de andere?
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, kan u rekenen op doelgerichte sector informatie.
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.

Een greep uit het aanbod
• Waterschade en woonverzekering
• Individuele pensioentoezegging
• Pakketverzekeringen voor particulieren
• Winstdeling bij individuele levensverzekeringen
• Annulatieverzekering
• Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Waar vindt u de analyses?
De analyses voor 2019 staan op het ledengedeelte van
onze website:
• Log in op www.bzb-fedafin.be
• Klik bovenaan in het menu op “Sectorbib”
• Kies de map “Insurance Insights”
• Download de gewenste documenten
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 nieuwe analyse
aan de bibliotheek werd toegevoegd.

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

V.U.: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151, 1210 Brussel - Vivium is een merk van P&V Verzekeringen CVBA - www.vivium.be - 12.2019

DE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING:
EEN MUST VOOR ELKE VENNOOTSCHAP

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

LEDENVOORDEEL
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Nieuw

ledenvoordeel

bij Lexit

Een lidmaatschap bij BZB-Fedafin levert u tal van voordelen op.
Voortaan geniet u een nieuw ledenvoordeel bij Lexit.
Eind 2018 werd Lexit (vanuit GDPR Masters) opgericht, een
coöperatieve vennootschap waarin DPO’s, privacy specialisten,
juristen en IT’ers (cyber security specialisten) zich hebben
verenigd. Ze zijn gespecialiseerd in het aanbieden van privacyen informatiebeveiligingsoplossingen en -services om te
voldoen aan de AVG-wetgeving (bekend onder GDPR).

GDPR OUD NIEUWS?
• 1 op 3 bedrijven geeft aan nog niks te hebben ondernomen
rond GDPR.
• Amper 2% van de bedrijven zegt volledig in orde te zijn met
privacyregels.
• Bijna de helft heeft nog geen dataregister.
• 94% zal nog stappen ondernemen...

Workshop Lexit
BZB-Fedafin organiseert in samenwerking met Lexit
opleidingen waarin toelichting wordt gegeven rond
hoe deze software te gebruiken. Deze opleidingen zijn
exclusief voor BZB-Fedafin leden en worden gratis
aangeboden.
30/01/2020
13.30u - 17u
Brugge
26/03/2020
13.30u – 17u
Diegem
Inschrijven kan via www.edfin.be

Dat zijn de resultaten van een enquête uitgevoerd door Wolters
Kluwer. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.
Lexit ontwikkelde in samenwerking met BZB-Fedafin de
“BZB-Fedafin AVG software”. Deze software werd specifiek
ontwikkeld voor de financiële tussenpersoon. Met deze
software kan u de GDPR verplichtingen voor uw kantoor
digitaal beheren op basis van de modeldocumenten van
BZB-Fedafin in plaats van een analyse te maken op papier. Alle
documenten worden gegenereerd op maat van uw bedrijf en
veilig bewaard in de cloud. U kan alles eenvoudig opvragen en
aanpassen wanneer u maar wilt.
Vraagt een klant om hem te informeren over welk soort
gegevens u over hem bijhoudt, dan kan u met een muisklik deze
gegevens uit het systeem opvragen.
Zonder deze software, wordt deze vraag van de klant een
huzarenwerkje.
Lexit organiseert bovendien opleidingen waarin ze toelichting
geven hoe deze software te gebruiken.
Er is nog een bijkomend voordeel. Heeft u een vraag over de
kwalificatie van uw bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke,
dan wel als verwerker en de GDPR-verplichtingen die hieraan
gekoppeld zijn? Lexit kan u helpen.
U kan beroep doen op een team van privacy specialisten,
juristen en cyber security specialisten.

LEDENVOORDEEL
Een jaarlicentie op de “BZB-Fedafin AVG software”
kost 175€ excl. BTW. Een zeer voordelige prijs die we
voor u bedongen hebben.

OPLEIDINGSKALENDER
JANUARI

MAART

CAO 32bis - Overgang van onderneming en
behoud van rechten van personeel

Hoe voer je een commercieel gesprek rond
levensverzekeringen en beleggingen?

• 13 januari 2020 | 09u00 - 12u00
Congrescentrum Ter Elst Edegem
• 20 januari 2020 | 09u00 - 12u00
Hotel Serwir Sint-Niklaas

Ken- en kerncijfers van een spaarbank- en
verzekeringskantoor
• 14 januari 2020 | 13u00 - 16u00
Consensio Rumst

Arbeidsovereenkomstenrecht en
ontslagrecht
• 15 januari 2020 | 09u00 - 12u00
Hotel Serwir Sint-Niklaas

Basiskennis levensverzekering
(particulieren)

• 5 maart 2020 | 10u00 - 17u30
Congrescentrum Ter Elst Edegem
• Gratis voor medewerkers PC 341

Hoe maak ik een goede
aandeelhoudersovereenkomst met mijn
vennoten?
• 11 maart 2020 | 09u00 - 12u30
De Vesten Laakdal

• 30 januari 2020 | 13u00 - 17u00
Van Der Valk Hotel Oostkamp
• 3 punten bank
• Exclusief voor BZB-Fedaﬁn-leden

• 17 maart 2020 | 10u00 - 17u30
Green Park Hotel Brugge
• 6 punten hypothecair krediet
• Gratis voor medewerkers PC 341

• 15 september 2020 | 10u00 - 17u30
Congrescentrum Ter Elst Edegem
• 6 punten hypothecair krediet
• Gratis voor medewerkers PC 341

Tweede Pijler
• 22 september 2020 | 10u00 - 17u30
De Vesten Laakdal
• 6 punten bank & 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

OKTOBER

Hoe voer je een commercieel gesprek rond
levensverzekeringen en beleggingen?

APRIL

• 1 oktober 2020 | 10u00 - 17u30
Green Park Hotel Brugge
• Gratis voor medewerkers PC 341

Consumentenkredieten: praktische
aandachtspunten
Het pensioenlandschap in België
• 23 april 2020 | 10u00 - 17u30
De Vesten Laakdal
• 6 punten bank & 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Ziekte en Invaliditeit
FEBRUARI

Basisopleiding hypothecair krediet

Basisopleiding hypothecair krediet

• 28 januari 2020 | 10u00 - 17u30
De Vesten Laakdal
• 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Successieplanning met bijzondere en
‘taks-weerbare’ clausules

SEPTEMBER

• 28 april 2020 | 10u00 - 17u30
Green Park Hotel Brugge
• 3 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

• 8 oktober 2020 | 13u00 - 17u00
Hotel Serwir Sint-Niklaas
• 15 oktober 2020 | 13u00 - 17u00
Link 21 Herentals
• 20 oktober 2020 | 13u00 - 17u00
Van Der Valk Hotel Oostkamp

Ziekte en Invaliditeit
• 29 oktober 2020 | 10u00 - 17u30
Congrescentrum Ter Elst Edegem
• 3 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Tweede Pijler
• 5 februari 2020 | 10u00 - 17u30
Huis van de Bouw Zwijnaarde
• 6 punten bank & 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

MEI

NOVEMBER

Lunchseminarie B2B
• 10 februari 2020 | 11u00 - 12u30
Holiday Inn Expo Gent

Verzekeringen als beleggingsproduct
• 11 februari 2020 | 10u00 - 17u30
Congrescentrum Ter Elst Edegem
• 6 punten bank & 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Hoe maak ik een goede
aandeelhoudersovereenkomst met mijn
vennoten?
• 12 februari 2020 | 09u00 - 12u30
Hotel Serwir Sint-Niklaas

Familiale vermogensplanning
• 19 februari 2020 | 13u30 – 17u00
De Vesten Laakdal
• 3 punten bank & 3 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Onze partners:

Familiale vermogensplanning
• 26 mei 2020 | 13u30 - 17u00
Hotel Serwir Sint-Niklaas
• 3 punten bank & 3 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Verzekeringen als beleggingsproduct
• 17 november 2020 | 10u00 - 17u30
Green Park Hotel Brugge
• 6 punten bank & 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

DECEMBER
JUNI

Het pensioenlandschap in België
Basiskennis levensverzekering
(particulieren)
• 15 juni 2020 | 10u00 - 17u30
Huis van de Bouw Zwijnaarde
• 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

• 8 december 2020 | 10u00 - 17u30
Hotel Serwir Sint-Niklaas
• 6 punten bank & 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Schrijf in via:

www.edfin.be

OPLEIDINGEN
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Makkelijk

medewerkers

inschrijven

U wenst zelf medewerkers in te schrijven en een overzicht te hebben van hun opleidingen?
Dankzij Edfin kan u dit vlot.

AAN DE SLAG IN ENKELE STAPPEN
1. Log in of registreer op www.edfin.be/login.
2. Zorg dat uw medewerker ook een account heeft op het Edfin-platform en dat dit profiel gekoppeld is aan uw kantoor.
3. Ga naar de gewenste opleiding en druk op de knop “Medewerkers inschrijven”.

3

OPLEIDINGEN

4. Kies het kantoor en de medewerker(s) die u wil inschrijven.
5. Na selecteren, druk op de blauwe knop “Medewerkers inschrijven”. U kan meerdere medewerkers tegelijkertijd inschrijven.

4

5

6. De medewerker zal een mail ontvangen waarin hij/zij de inschrijving zal moeten bevestigen.
7. Na bevestiging kan de opleidingsverantwoordelijke de opleiding betalen.

HOE EEN MEDEWERKER KOPPELEN AAN UW KANTOOR?
1. De medewerker maakt een profiel aan op www.edfin.be.
2. Ga naar de “Mijn Edfin”-pagina via het huisje in de paarse balk bovenaan

3

3. Ga naar “Gekoppelde organisaties/kantoren”.

TIP
Vanaf nu kan u ook attesten van externe opleidingsverstrekkers uploaden op het Edfin platform.
Dit kan via de pagina ‘Mijn opleidingspunten’.

OPLEIDINGEN
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4. Druk op de blauwe knop “Lid worden” en vul het ondernemingsnummer in van het kantoor.

4

5. De opleidingsverantwoordelijke ontvangt een mail om te bevestigen dat u tot het kantoor behoort.

BANKSLUITINGSDAGEN 2020
Midden november werd de CAO betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en vervanging van de
feestdagen 2020, 2021 en 2022 goedgekeurd. Hierbij kan u een overzicht vinden van de sluitingsdagen 2020.
Woensdag 1 januari
Vrijdag 10 april
Maandag 13 april
Vrijdag 1 mei
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni
Dinsdag 21 juli
Woensdag 11 november
Vrijdag 25 december

Nieuwjaar
Goede vrijdag (ter vervanging van zaterdag 15 augustus 2020)
Paasmaandag
Dag van de Arbeid
O.H.-Hemelvaart
Dag na O.H.-Hemelvaart (ter vervanging van zondag 1 november 2020)
Pinkstermaandag
Nationale Feestdag
Wapenstilstand
Kerstmis

Bovenop deze dagen genieten de werknemers in 2020 van 2 vrije dagen te kiezen in overeenstemming met de
bedrijfsleiding.
Daarnaast wordt de regionale verlofdag voor de personeelsleden tewerkgesteld in het Franstalig of Nederlandstalig
landsgedeelte, die in 2020 op een zaterdag of een zondag valt, vervangen door een bijkomende vrije dag, te kiezen in
overeenstemming met de bedrijfsleiding.

DE KRACHT VAN DE TUSSENPERSOON









EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

UW LIDMAATSCHAP
SNEL TERUGVERDIEND

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

Naam en voornaam:
Naam kantoor:
Kantooradres:
Tel:

gsm:

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

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

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

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

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

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

Datum

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

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

