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De redactie van Momentum en de
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grootst mogelijke betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter
niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Ondertussen worden we reeds maanden geteisterd door een onzichtbare vijand, die
zowel ons sociaal leven als onze economie in een stevige wurggreep houdt. Overheden en
onderzoekers over de hele wereld zoeken naar oplossingen om het openbaar leven en de
economie terug in gang te duwen, maar business as usual zal wellicht nog een hele tijd op
zich laten wachten.
Bedrijven en ondernemers in de meest uiteenlopende sectoren worden door deze
ongeziene crisis getroffen. De sociale en financiële impact op de maatschappij is dan ook
gigantisch. We rekenen erop dat de overheid en haar beleidsmakers de nodige maatregelen
zullen treffen om dit in goede banen te leiden en de gezondheid van de mensen hierbij
voorop stellen, zonder de factuur zomaar naar de ondernemers door te schuiven, want zij
zullen nadien voor het economisch herstel moeten zorgen.
Als tussenpersonen in bank, verzekeringen en kredieten, mogen we trots zijn op onze
métier. Ook wij hebben een significant omzetverlies. Maar we hebben naast het runnen
van onze eigen business ook een maatschappelijke rol te vervullen. Als essentiële sector
bieden we de klanten in deze extreem moeilijke tijden de nodige steun en adviezen aan. Je
kon het her en der al lezen maar ondertussen werden er meer dan 200.000 kredietdossiers
verwerkt. Dit is enkel mogelijk door uw inzet. De kracht van de tussenpersoon is opnieuw
duidelijk aanwezig en speelt ook haar maatschappelijke rol uit.
In tijden van een crisis is het goed om een digitaal alternatief te hebben, om zo de nodige
contacten te kunnen onderhouden met de persoonlijke adviseur. Maar laten we eerlijk zijn,
na tal van video meetings en conference calls, is het een hele verademing om in persoon af
te spreken en een gesprek te hebben met uw vertrouwenspersoon. Om dit in alle veiligheid
te kunnen realiseren, werd er samen met de sociale partners gewerkt aan sectorspecifieke
richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat u in zo optimaal mogelijke omstandigheden de
persoonlijke service kunt garanderen aan uw klanten.
Echter valt het in tijden van crisis des te meer op dat een groot deel van de taken van
de tussenpersoon onvoldoende, of zelfs niet, vergoed wordt door de principaal of de
verzekeringsmaatschappij. Commissies zijn niet gericht op het bieden van een uitgebreide
dienstverlening en professionele advisering, maar wel op de verkoop van producten. De
ondersteuning en al het werk dat vandaag door de tussenpersonen wordt gepresteerd,
worden vaak niet gecomissioneerd. Meer nog, de engagementen vanuit de sector zorgen
voor bijkomend werk en bijkomend verlies aan inkomsten.
Hoog tijd om de waarde van de distributie en de service af te zetten tegen de remuneratie
die hiervoor wordt ontvangen. Graag hadden we hierover het debat aangegaan op ons
jaarlijks congres in oktober. We keken er naar uit om opnieuw meer dan 1200 bezoekers
te verwelkomen in Brussels Expo. Maar net zoals heel wat andere events zijn we
noodgedwongen om deze editie van het congres uit te stellen. Wees gerust, de komende
periode zullen we het thema meermaals aansnijden in onze contacten met de bank- en
verzekeringsmaatschappijen. Maar voorlopig stellen we het publieke debat uit tot we terug
allen kunnen samenkomen. U hoort spoedig van ons en voor nu wensen we u en uw
families vooral een goede gezondheid toe!
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ONDUIDELIJKHEID TROEF
Sinds het uitbreken van de coronacrisis en de bekendmaking van de
verschillende maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van
het virus, was het niet duidelijk of bank- en verzekeringskantoren hun deuren
mochten sluiten of niet. Noch in het Ministerieel Besluit, noch in de FAQ
die door de gouverneurs aan de lokale besturen wordt gestuurd, werden de
paritaire comités van de bank- en verzekeringstussenpersonen vermeld. En dat
was niet alleen praktisch een probleem, maar had ook gevolgen voor de mate
waarin bank- en verzekeringstussenpersonen een beroep konden doen op de
steunmaatregelen.
Om snel duidelijkheid te krijgen, heeft BZB-Fedafin van in het begin meermaals
contact opgenomen met de bevoegde ministers, de bevoegde kabinetten,
fractieleiders, maar ook met alle parlementsleden. Deze kwam er formeel op 25
maart en stelde dat bank- en verzekeringskantoren verplicht waren om essentiële
dienstverlening te waarborgen, en dus open te blijven. Mits het toepassen van
het systeem van telethuiswerk indien mogelijk en het respecteren van de regels
inzake social distancing.
Naarmate de coronamaatregelen stapsgewijs versoepeld werden en meer
en meer mensen opnieuw aan het werk gingen, kwam stilaan ook meer
duidelijkheid over richtlijnen die bedrijven moeten ondernemen om verspreiding
op het werk tegen te gaan. Los van de generieke gids hieromtrent, hebben de
sociale partners in de paritaire comités 341 en 307 een aantal sectorspecifieke
richtlijnen uitgewerkt om verspreiding in bank- en verzekeringskantoren tegen te
gaan. Download ze op onze website www.bzb-fedafin.be.

BLIJF OP DE HOOGTE
BZB-Fedafin staat in direct contact met verschillende partijen in de
financiële en verzekeringssector om een goed zicht te krijgen op de
situatie op het terrein. We blijven de nationale maatregelen van dichtbij
opvolgen en communiceren naar onze leden. Hou ook zeker onze website
en sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste
nieuwe ontwikkelingen.
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De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verplichtten
handelszaken en winkels midden maart te sluiten. Maar lange tijd was het niet
duidelijk hoe dat precies zat met bank- en verzekeringskantoren en van welke
steunmaatregelen zij gebruik konden maken. BZB-Fedafin heeft kort op de bal
gespeeld en van bij het prille begin herhaaldelijk aangedrongen op duidelijkheid. Ook
hebben we onze leden de voorbije weken bevraagd over de impact op hun activiteit en
nauwgezet op de hoogte gehouden van de laatste nieuwe ontwikkelingen.

IMPACT IN CIJFERS
Begin april hebben we onze leden
bevraagd om een duidelijk beeld te
krijgen van de economische en financiële
gevolgen van de coronacrisis op de
zelfstandige tussenpersoon in bank- en
beleggingsdiensten, verzekeringen en
kredieten. Deze werd maar liefst 903
keer ingevuld. Op basis van de inzichten
die uit de enquête voortgevloeid zijn,
hebben we de problematiek beter kunnen
inschatten waardoor we de belangen
van onze leden op een meer gerichte en
concrete manier kunnen verdedigen.
Begin mei hebben we een verkorte versie
van de eerste enquête verspreid onder
onze leden om een zicht te krijgen op
de evolutie van de gevolgen voor de
tussenpersoon. Deze werd 635 keer
ingevuld. In wat volgt, doen we kort
enkele resultaten uit de doeken.

• Een aanzienlijk deel van de
tussenpersonen maken gebruik van de
steunmaatregelen. De drie maatregelen
waarop ze het meeste beroep
doen, zijn technische werkloosheid,
compensatiepremie en uitstel van
werkgeversbijdragen.

Tussenpersonen die personeel
laten thuiswerken

Gebruik compensatiemaatregelen
overheid door tussenpersonen (NL & FR)

• Opmerkelijk is dat een aanzienlijk
deel van de tussenpersonen
personeelsleden op technische
werkloosheid hebben moeten zetten.
Op 19 mei bleek dat aantal bijna
verdubbeld ten opzichte van de situatie
op 6 april.

26,90%
17,70%

6/apr

19/mei

• De helft van de tussenpersonen laat
zijn personeel van thuis uit werken. Uit
de vervolgenquête blijkt dat gemiddeld
5,75 personen van thuis uit werken en
dat dit bij meer dan de helft deeltijds is
(55,77%).

49,74%

6/apr

56,52%

19/mei

Tussenpersonen met personeel op
technische werkloosheid
83,06%
44,88%
6/apr

19/mei

Doe meer met BRIO.
Ook videobellen!
NIEUW

Videobellen vanuit BRIO?
Handig om je klanten te contacteren en je hebt de nodige
documenten direct bij de hand. Da’s pas vlot vergaderen, voor iedereen.
Ontdek alle voordelen van BRIO videobellen op portima.com/nl/videogesprek
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• Het aantal tussenpersonen dat denkt
personeel te moeten laten gaan als
gevolg van de coronacrisis, lag iets
hoger op 19 mei dan op 6 april.

Impact workload engagementen
financiële tussenpersoon
51,74%
36,88%

Tussenpersonen die personeel zullen
moeten ontslaan door coronacrisis
12,34%
11,76%

6/apr

19/mei

• Op 19 mei bedroeg het gemiddeld
omzetverlies € 10.299 per maand
en gaven tussenpersonen aan dat ze
gemiddeld 19,1% commissies minder
per maand ontvingen. De antwoorden
liepen wel erg uiteen. Waar de ene
tussenpersoon een omzetverlies van
enkele tienduizenden euro’s per maand
signaleerde, gaf de andere aan dat de
crisis tot dan nog geen impact had op
de omzet.
• De impact van de engagementen van
de financiële sector wegen dubbel zo
zwaar door op de workload van de
tussenpersoon dan de impact van
deze van de verzekeringssector. In de
vervolgenquête zakt dit percentage.
Wellicht heeft dit te maken met de
onduidelijkheid over de maatregelen in
de beginfase. 98% geeft aan dat ze niet
vergoed zullen worden voor dit extra
werk (zowel bank als verzekeringen).

6/apr

19/mei

Impact workload engagementen
verzekeringssector
23,73%

6/apr

13,21%

19/mei

BIJSCHOLING IN CORONATIJDEN
De coronacrisis heeft een invloed op
elk aspect van ons persoonlijke en
professionele leven, zo ook op de manier
waarop we ons bijscholen.
De nieuwe realiteit heeft ervoor gezorgd
dat zowel aanbieders van opleidingen
als personen met een bijscholingsplicht
zich in een snel tempo hebben moeten
aanpassen. Hoewel deze omschakeling
al met al relatief vlug en efficiënt is
verlopen, is een groot deel van het
opleidingsaanbod noodgedwongen
geschrapt. Met als gevolg dat het voor
personen met een bijscholingsplicht niet
evident is om de nodige opleidingspunten

tijdig te verzamelen, zeker voor de
verzekeringstussenpersonen die door
de recent gewijzigde bijscholingsregels
voor het einde van het jaar 15 punten
verzekeringen moeten verzamelen.
Daarom heeft BZB-Fedafin de FSMA
samen met de andere beroepsverenigingen uit de sector gevraagd om die
deadline uit te stellen.
Uitstel deadline opleidingspunten
De FSMA is er zich van bewust dat de
coronacrisis een grote impact heeft op
het aantal beschikbare bijscholingen en
op de mogelijkheid om ze te volgen. Ze
ondersteunt en moedigt alle initiatieven
aan die zijn gericht op kwaliteitsvol
afstandsonderwijs. Ze begrijpt evenwel dat
het voor sommige personen allicht moeilijk
wordt om voor de normale deadline te
voldoen aan hun bijscholingsverplichting.
Daarom nam ze inmiddels initiatieven om
op reglementair vlak de bijscholingstermijnen te verlengen. Op het moment van
het schrijven van dit artikel was nog niet
gekend of de termijn van bijscholing zou
worden verlengd.

EXAMENS IN CORONATIJDEN
Uitstel inwerkingtreding nieuw
examensysteem
Door de coronacrisis blijken bijna alle
examensessies nu geschorst te zijn.
Daarom heeft de FSMA, in overleg met
de organisatoren van de examens, de
overgangsperiode met 4 maanden verlengd
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tot 31 december 2020. Het nieuwe examensysteem wordt pas
ingevoerd op 1 januari 2021.
Deadline examens PCP in opleiding uitgesteld
In de verzekeringssector is een statuut van ‘PCP in opleiding’
ingevoerd. Die PCP’s mogen al taken verrichten nog voor ze over
de vereiste theoretische kennis beschikken, op voorwaarde dat
ze die kennis verwerven binnen de 12 maanden nadat ze hun
werkzaamheden hebben aangevat. Maar door de coronacrisis
is het niet zo evident om tijdig de nodige examens af te leggen.
Bovendien planden sommige PCP’s in opleiding om de erkende
examens af te leggen volgens het nieuwe examensysteem.
Omwille van die reden voorziet de FSMA een verlenging van
de termijn voor het aﬂeggen van de examens voor de PCP’s
in opleiding die getroffen zijn door de coronacrisis. Zodra
er daaromtrent concrete maatregelen zijn, zal de FSMA die
meedelen.

Voor bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
en kredieten zijn de regels nog niet gewijzigd. U moet
dus nog steeds 30 punten punten bank verzamelen op
een periode van drie jaar en zes punten hypothecair en
consumentenkrediet op 2 jaar.

Exclusieve voordelen voor
de leden van BZB-Fedafin
Twee gemakkelijke en
snel te activeren oplossingen,
volledig vrijgesteld
van sociale en
werkgeversbijdragen

-35%

EC2004BZBFEDAFIN10

-30%

TR0420BZBFEDAFIN11

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 op
platform met thuislevering

Om van deze super voordelige tarieven te
genieten, surf naar bzbfedafin.edenred.be
*Korting berekend op de basisdienstverlening uitgezonderd kaartondersteuning of verzendingskosten

OPLEIDINGSPUNTEN
NIET MEER IN CABRIO
Door de wijzigingen in het bijscholingssysteem moet u
vaker data invoeren in uw online inschrijvingsdossier bij de
FSMA. Bij wijze van administratieve vereenvoudiging, heeft
de FSMA beslist om de jaarlijkse input van opleidingspunten
te vervangen door een verklaring op erewoord. Deze nieuwe
regel is van toepassing op alle personen met een bijscholingsplicht (bank, verzekeringen en kredieten). Sinds de
laatste update van CABRIO op 20 maart 2020 moet u de
bijscholingspunten dus niet langer invoeren in deze online
applicatie. Punten die u al heeft ingegeven, blijven zichtbaar
maar kunnen niet meer worden gewijzigd of geschrapt. De
FSMA zal voor deze verklaring op erewoord in de toekomst
een modeldocument ter beschikking stellen en de praktische
regels ervan meedelen. Daarover zal ze later nog berichten.
De verklaring op erewoord zal worden opgenomen in het
inschrijvingsdossier van het voorbije jaar. Dit betekent dat
u de eerste verklaring voor het bijscholingsjaar 2020 pas in
2021 zal moeten indienen.
Opgelet! De attesten van opleidingen die u of uw
medewerkers hebben gevolgd, moet u nog steeds bewaren
en aan de FSMA voorleggen als zij daarom vraagt.

EDFIN ZET IN OP AFSTANDSLEREN
Zodra duidelijk werd dat fysieke bijeenkomsten voor
onbepaalde tijd niet langer mogelijk zouden zijn, heeft
het opleidingsplatform Edfin alles op alles gezet om haar
gebruikers niet in de steek te laten. Klassikale opleidingen
werden zoveel mogelijk omgezet in webinars en de
e-learningmodule werd in een versneld tempo operationeel
gezet waardoor na enkele weken enkele e-learnings met
FSMA-punten online stonden (zie p 25 voor meer info).
Neem een kijkje op edfin.be en ontdek hoe u uw kennis
ook in coronatijden een boost kan geven en tegelijkertijd de
nodige opleidingspunten kan verzamelen.

CALLCENTER
Wie financieel getroffen is door de coronacrisis en vragen
heeft over de maatregelen die de bank- en verzekeringssector en de overheid hebben uitgewerkt, kan terecht bij
het callcenter dat de FSMA geopend heeft.
Uw klanten kunnen hierbij terecht via het contactformulier
op de website van de FSMA of iedere werkdag telefonisch
op onderstaande nummers:
08u00 – 13u00: 02/2205837 of 02205842
13u00 – 18u00:
02/2205255 of 02205241

CORONACRISIS
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Wat is de impact van de coronacrisis op de financiële sector?
Moeten we vrezen voor een nieuwe financiële crisis?
En hoe staat de Nationale Bank tegenover de rol van de tussenpersoon in het hele gebeuren?
U leest het hieronder in een interview met Pierre Wunsch, Gouverneur van de Nationale Bank.

Welke impact heeft het coronavirus
op de financiële sector? Volgens
het persbericht van 11 mei zou
de financiële sector niet echt een
opmerkelijke omzetdaling kennen.
Betekent dit dat de engagementen
van de sector slechts een beperkte
impact zullen hebben op de banken
en verzekeraars?

Pierre Wunsch, Gouverneur Nationale Bank

De beperkte omzetdaling bij de
ondernemingen actief in de financiële sector
in vergelijking met andere economische
sectoren heeft in de eerste plaats te maken
met het feit dat deze sector niet werd
getroffen door verplichte bedrijfssluitingen
in het kader van de lockdown- en social
distance maatregelen die werden ingevoerd
in maart. De coronacrisis heeft wel een
belangrijke impact op de modus operandi
van de financiële instellingen in België.
Conform de richtlijnen van de overheid,
schakelden banken, verzekeraars en andere
financiële instellingen en tussenpersonen
over op telewerk. Zo ook werden de
contacten met klanten tijdelijk beperkt of op
een andere wijze georganiseerd om aan de
vereisten van de social distancing te kunnen
voldoen. Dat de financiële instellingen deze

CORONACRISIS

abrupte omschakeling van hun modus
operandi al bij al met succes gerealiseerd
hebben, is een bewijs dat de digitalisering
van het financiële bedrijf en van de
klantenrelatie reeds zo ver gevorderd is
dat een onverwachte massale migratie
naar thuiswerk en digitale dienstverlening
de kernfuncties van de Belgische
financiële sector op geen enkel moment
in het gedrang heeft gebracht.
Bovenop de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten is de beperkte daling van
de omzetcijfers van de financiële sector
ook het resultaat van inkomsten die
voor een bepaalde periode vastliggen
en daarom in eerste instantie nog niet
de impact van de coronacrisis toonden.
Contractueel vastgelegde rentebetalingen,
verzekeringspremies, commissies voor
betalingsdiensten, ... vormen een
belangrijk aandeel van de inkomsten
van de Belgische financiële sector. Deze
laatste vormen echter ook een groot
aandeel van de recurrente financiële
verplichtingen van gezinnen en bedrijven
waarvan sommigen wel bijzonder hard
werden getroffen door de overheidsmaatregelen die de verdere verspreiding
van het coronavirus moesten
voorkomen. De engagementen die de
Belgische bank- en verzekeringssector
zijn aangegaan om de zwaarst getroffen
gezinnen en bedrijven te helpen om
de tijdelijke liquiditeitsproblemen te
overbruggen waren daarbij cruciaal om
een golf van wanbetalingen op cruciale
financiële dienstverlening te vermijden
en om de inkomsten van de financiële
sector op termijn veilig te stellen. De
sterke financiële positie van de banken
en verzekeraars vóór het begin van de
coronacrisis heeft hen in staat gesteld om
deze cruciale ondersteunende rol voor
het herstel van de Belgische economie op
zich te nemen. Zij zullen deze rol moeten
blijven vervullen in de komende maanden
om de economie verder op gang te
trekken en de nodige zuurstof te geven.

Vreest u niet dat het verlies
met betrekking tot kredieten
aanleiding zou kunnen geven tot
een financiële crisis?
De Belgische banken beschikken over

ruime kapitaalbuffers om kredietverliezen
op de bestaande leningen op te vangen.
Zelfs in extreem negatieve scenario’s
hebben de banken voldoende veerkracht
om de kredietverliezen op te vangen. Het
komt er nu vooral op aan te zorgen dat de
liquiditeitsproblemen in de private sector
geen solvabiliteitsproblemen worden door
een al te terughoudende kredietverlening
en een stokkend economisch herstel.
Banken moeten de beschikbare marges
in hun balans en kapitaal- en liquiditeitsbuffers gebruiken om het herstel van
de economie te ondersteunen, zodat
de ruime liquiditeit die de Europese
Centrale Bank ter beschikking stelt, kan
doorstromen naar de reële economie.
De toezichthouders hebben daarom ook
maatregelen genomen om deze buffers
beschikbaar te stellen en de boodschap

“De rol van de tussenpersonen,
die nog vaak door agenten of
makelaars wordt vervuld, blijft
naar mijn mening essentieel
en zal dat ook in de toekomst
blijven, bijvoorbeeld gezien de
behoefte aan advies op maat
voor bepaalde soorten klanten
en de aangeboden diensten,
bijvoorbeeld in het kader van de
interventie van de verzekeraar na
het ontstaan van de schade.”
gegeven dat deze buffers gebruikt
kunnen worden om de kredietverlening
te ondersteunen. Mede dankzij de
ingrijpende hervormingen van de bancaire
regelgeving na de crisis van 2008 hebben
banken vandaag inderdaad voldoende
middelen om de economie mee op gang
te helpen trekken.

Welke maatregelen zal de
NBB nemen mochten de
kredietverliezen oplopen bij zowel
particulieren als bedrijven?
Daar heb ik al gedeeltelijk op gealludeerd.
De crisis die we nu doormaken is
ongekend. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat een gecoördineerde
reactie op een al even ongekende schaal
door de verschillende autoriteiten

noodzakelijk was en blijft. De NBB
heeft als lid van het Eurosysteem, als
micro- en macroprudentiële autoriteit en
als invloedrijke Belgische overheidsinstelling deelgenomen aan de uitwerking
of rechtstreeks een aantal maatregelen
genomen om het effect van deze crisis
in te dammen. Concreet, en om uw
vraag te beantwoorden, zullen deze
verschillende maatregelen het mogelijk
maken om enerzijds de wanbetalingen
en dus de door de Belgische financiële
sector te erkennen verliezen te beperken
en anderzijds de sector voldoende
speelruimte te geven om de verliezen op
te vangen die zich toch zullen voordoen,
terwijl hij toch zijn sleutelrol als financiële
bemiddelaar zal blijven spelen.
Vooreerst is het belangrijk om te
vermelden dat de NBB als deel van het
Eurosysteem (het systeem van centrale
banken van de eurozone, met de ECB
als centrale instelling) actief betrokken
is bij het ontwikkelen, opvolgen en ten
uitvoer brengen van het monetair beleid
in het eurogebied. Naar aanleiding van de
crisis heeft het Eurosysteem het vangnet
voor de Europese liquiditeitsvraag verder
uitgebreid. Dit vangnet bestaat onder
andere uit een aantal propgramma’s voor
algemene en later ook gerichte herfinancieringstransacties die tegen onderpand
en tegen historisch lage kosten grote
volumes liquiditeit ter beschikking
stellen van de kredietinstellingen van
de eurozone. Daarnaast verbetert het
Eurosysteem ook de liquiditeit via de
verschillende aankoopprogramma’s van
activa op secundaire markten. Ten slotte
heeft de ECB ook een aantal beslissingen
genomen die de banken toelaten om
een groter deel van de activa op de
balans als onderpand te gebruiken in die
herfinancieringstransacties en heeft ze
ook haar risicotolerantie opgevoerd (door
dit onderpand hoger te waarderen, de
haircuts te verlagen). Dit vangnet vormt
een performant systeem dat de liquiditeit
in euro van de banken in het eurogebied
gevoelig ondersteunt maar naast
euro-liquiditeit dient ook de liquiditeit in
vreemde valuta (en in het bijzonder in US
dollar) verzekerd te worden. Akkoorden
omtrent valuta-swaplijnen tussen de
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belangrijke centrale banken (de ECB voor
het eurogebied) verzekeren voldoende
liquiditeiten in die vreemde valuta.
Op microprudentieel niveau wil ik wijzen
op verschillende maatregelen die zijn
genomen (door de ECB voor de grote
banken en door de NBB voor de kleinere),
met name om bepaalde liquiditeits- en
kapitaalvereisten te versoepelen. De NBB
heeft als gevolg van de crisis ook haar
macroprudentieel beleid fundamenteel
aangepast. Daar waar het beleid voor
de crisis gericht was op het opbouwen
van veerkracht in de banksector -gelet
op de toename van systeemrisico’s en
risico’s in de vastgoed- en gerelateerd
markten – is het sinds de crisis prioritair
gericht op het creëren van ruimte voor
de banken om hun rol als financieel
intermediair te blijven spelen en de via
kredietverlening de reële economie te
blijven ondersteunen. Het beschikbaar
stellen van bankkapitaal voor de
kredietverlening is daarvoor van groot
belang. Tegen die achtergrond heeft de
NBB als macroprudentiële autoriteit,
bij de eerste signalen van de Covid-19
crisis, de contracyclische kapitaalbuffer
vrijgegeven.
Daarmee geeft ze ongeveer € 1 miljard
aan kapitaal vrij dat de banken kunnen
aanwenden voor kredietverlening en/of
ter ondersteuning van de reële economie.
De meeste andere EU landen hebben
snel daarna gelijkaardige beslissingen
genomen en hun contracyclische buffers
gedeactiveerd of verlaagd. Bovendien
kan de NBB in geval van materialisatie
van risico’s op de vastgoedmarkten
ook de opgebouwde macroprudentiële
vastgoedbuffers vrijgeven.
Om te voorkomen dat het risico op de
productie van nieuwe hypotheekleningen
toeneemt, heeft de NBB echter besloten
de prudentiële verwachtingen die
in oktober gepubliceerd werden, te
handhaven.
Tot slot wil ik u eraan herinneren dat
de NBB heeft meegewerkt aan het
sluiten van de overeenkomst, waarnaar
ik al heb verwezen, tussen de federale
regering en de banksector (en waar ook
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de verzekeringsmaatschappijen zich
bij hebben aangesloten), die met name
bepaalt dat particulieren en bedrijven,
die vóór de crisis levensvatbaar waren
en waarvan het inkomen door de crisis
aanzienlijk is gedaald, de mogelijkheid
hebben om hun kredietinstelling te
vragen om uitstel van betaling van hun
hypothecaire leningen voor sommige,
of van hun financieringsleningen
voor andere. Het akkoord omvat ook
een federale waarborgregeling voor
nieuwe kortetermijnkredieten aan
ondernemingen om de kredietinstellingen
aan te moedigen de nodige liquiditeiten te
(blijven) verstrekken.

We zien dat de financiële sector
niet echt een opmerkelijke
omzetdaling kent. Nochtans
blijkt uit een enquête bij onze
leden dat zij wel enorme hinder
ondervinden van de coronacrisis.
Zij zorgen voor essentiële
dienstverlening, hebben zelfs
extra werk door de engagementen
van de sector maar kunnen geen
of nauwelijks productie draaien
met omzetverlies tot gevolg. U
gaf de banken op ons congres nog
het advies om het kantorennet de
optimaliseren, hoe staat u daar
nu tegenover?
Het is duidelijk dat agenten een sleutelrol
blijven spelen, ook en misschien
wel vooral tijdens de huidige crisis.
Verschillende maatregelen die ik eerder
heb genoemd, zoals de betalingsmoratoria en het garantiesysteem, vereisen
bijvoorbeeld een aanzienlijke mobilisatie
van financiële tussenpersonen, zodat
deze maatregelen hun vruchten kunnen
afwerpen.
Zoals ik in een eerder interview heb
aangegeven, is het niet aan de NBB om
als toezichthouder een oordeel te vellen
over de distributiekanalen die door de
financiële sector worden gebruikt. De rol
van de tussenpersonen, die nog vaak door
agenten of makelaars wordt vervuld, blijft
naar mijn mening essentieel en zal dat
ook in de toekomst blijven, bijvoorbeeld
gezien de behoefte aan advies op maat
voor bepaalde soorten klanten en de

aangeboden diensten, bijvoorbeeld
in het kader van de interventie van de
verzekeraar na het ontstaan van de
schade.
Wat de productie van nieuwe leningen
betreft, laten de cijfers waarover wij
beschikken (tot medio mei) een zekere
daling van de consumentenleningen
zien, maar zij geven aan dat de productie
van hypotheekleningen, zij het met
inbegrip van een aantal herfinancieringen
van bestaande leningen, stabiel blijft.
Natuurlijk is er veel onzekerheid over
de omvang van de huidige crisis en dus
ook over de gevolgen die dit kan hebben
voor de productie van nieuwe leningen,
de investeringen en het inkomen van
uw leden. Ik hoop, net als u, dat de
gevolgen van de crisis, met name voor
de kredietverlening, relatief tijdelijk
zullen zijn, maar helaas hebben we geen
kristallen bol op dit gebied.
In de gesprekken die de NBB met de
financiële sector kan voeren, bespreken
we de strategische oriëntaties van de
instellingen en “betwisten” ze wanneer
we dat nodig achten. Het is natuurlijk in
de eerste plaats aan de sector zelf om
het vereiste evenwicht te vinden, met
name wat betreft het functioneren van de
sector, en niet aan de NBB om haar visie
op dit onderwerp op te leggen.
Dit evenwicht moet echter worden
gevonden in een onzekere context.
Naast de moeilijkheden die rechtstreeks
verband houden met de Covid-19-crisis,
zijn veel van de uitdagingen die ik in mijn
vorige interview heb geïdentificeerd,
versterkt door de huidige crisis, zoals
de digitalisering van diensten of
cybersecurity. De meeste van hen zullen
niet verdwenen zijn als de Covid-19-crisis
voorbij is. De belangrijke uitdagingen in
verband met de duurzaamheid van de
rentabiliteit zullen de financiële sector
er dus toe nopen de werking en de
kostenstructuur ervan in vraag te blijven
stellen.
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“De tussenpersoon
is en blijft de

vertrouwenspersoon
van de

consument”

Karel Baert nam op 15 april de fakkel over van Karel Van Eetvelt als CEO van Febelfin.
Hoe ziet hij de bankensector? Hoe ervaart hij de impact van de coronacrisis op het financiële landschap
in het algemeen en op de zelfstandige financiële tussenpersoon in het bijzonder.
U leest het in onderstaand interview.
Kan u kort even schetsen wie
u bent en welke loopbaan u al
afgelegd hebt?
Mijn naam is Karel Baert, ik ben gehuwd
(mijn vrouw is huisarts), wij hebben drie
nu al volwassen kinderen en wonen in
Wijgmaal bij Leuven. Ik heb mijn hele
loopbaan in de financiële sector gewerkt,
eerst vanuit de positie van advocaat (Allen
& Overy), dan als bankier (Deutsche Bank
en BPost Bank) en daarna als consultant
(Egon Zehnder). Ook in deze laatste
functie specialiseerde ik mij in Financial
Services.

Wat heeft u overtuigd om CEO te
worden van Febelfin?
De financiële sector ligt mij nauw
aan het hart. Toen ik de vraag kreeg
of ik eventueel interesse had in deze
functie, heb ik niet geaarzeld, omdat ik
vanuit een uniek perspectief en op een
belangrijk moment deze sector mee kan
ondersteunen en sturing helpen geven.

Wat is uw visie op de banksector?
Karel Baert, nieuwe CEO Febelﬁn

Het is een sector die enorme
veranderingen doormaakt gedreven
door enerzijds de wijziging van de
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verwachtingen van de consument,
maar ook door veranderende externe
omstandigheden, ik denk bijvoorbeeld
aan corona. Het is onze taak als financiële
sector daar adequaat en snel op in te
spelen en antwoorden te bieden aan onze
klanten die duurzaam en veilig zijn en
vooral hen vertrouwen geven.

Hoe ziet u de toekomst van
de zelfstandige bankagenten
en zelfstandige financiële
tussenpersonen in het algemeen?
Een relatie tussen de consument en de
bank is in eerste instantie gebaseerd
op vertrouwen. Ik geloof, net zoals
meerdere kredietinstellingen, dat de
zelfstandige bankagenten en zelfstandige
financiële tussenpersonen uitermate
geschikt zijn om deze vertrouwensrelatie met de consument op te bouwen
en succesvol te onderhouden. De
consument heeft immers nood aan

een vertrouwenspersoon die deskundig
advies geeft over belangrijke financiële
beslissingen in zijn leven. Die rol is
op het lijf geschreven van zelfstandige
tussenpersonen. Dat zie ik niet zomaar
wijzigen. Integendeel.

U bent CEO van Febelfin
geworden kort voor het uitbreken
van de coronacrisis. Hoe ervaart
u de impact van deze crisis op de
bankensector en de bankagenten?
Ik heb de functie aanvaard van CEO net
voor de coronacrisis. Dat klopt. Ik ben
evenwel in functie getreden op 15 april
toen de lockdown van onze samenleving
een feit was. Ja, er zijn betere momenten
om met een nieuwe uitdaging te
starten maar dat maakt het des te meer
aantrekkelijk.
De impact van deze crisis op onze
maatschappij is enorm. Banken
ondervinden deze impact zowel via

de eigen werking (telewerk, kantoren
die enkel op afspraak open zijn voor
dringende zaken, ..) maar ook in de
meer transactionele aspecten waar
de consument zijn gedrag, al dan niet
tijdelijk, heeft aangepast: forse stijging
van het digitaal bankieren alsook van
digitale en contactloze betalingen en
ten slotte een sterke daling van de
cashafhalingen.
Ook maatschappelijk worden van de
sector vandaag grote inspanningen
gevraagd. Hierbij kan gedacht worden
aan het bankenakkoord van begin april
om de tijdelijke liquiditeitsproblemen van
ondernemingen en particulieren inzake de
terugbetaling van hypothecaire kredieten
te kunnen oplossen. Gelukkig hebben
onze banken de laatste jaren belangrijke
kapitaalreserves opgebouwd om deze
zware inspanningen te kunnen dragen.
Keerzijde van de lockdown van het
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economische en sociale leven, waaronder
ook de tijdelijke de facto “sluiting” van
de kantoren en agentschappen, is dat de
productie van bijvoorbeeld hypothecaire
kredieten tijdens die periode zo goed
als volledig is weggevallen. Het gebrek
aan fysieke dienstverlening aan de klant
betekent dat het inkomstenmodel van de
banken en hun zelfstandigen plots zeer
sterk is gedaald. Ik besef dan ook zeer
goed hoe ingrijpend de impact van de
coronamaatregelen is voor de zelfstandige
bankagenten en zelfstandige financiële
tussenpersonen met veel technische
werkloosheid van hun medewerkers
tot gevolg.

Zal die impact ook na de crisis
volgens u blijven nazinderen?
Het valt te vrezen dat de impact van
deze crisis veel zwaarder zal zijn dan de
bankencrisis van ruim 10 jaar geleden.
Ik zeg niets nieuw als ik benadruk
dat de ontwikkeling van een vaccin
fundamenteel zal zijn voor de toekomst
van onze economie en de omgang met
elkaar. Een vaccin kan die onzekerheid
wegnemen. In afwachting daarvan zullen
nog vele ondernemingen failliet gaan
en/of herstructureren door bijvoorbeeld
personeel te ontslaan. Ook de
zelfstandige bankagenten en zelfstandige
financiële tussenpersonen zullen hieraan
helaas niet ontsnappen. Het herstel van
onze economie en de overheidsbegroting
zal moeizaam verlopen en offers vragen.
Een economie met meer werkloosheid
zal minder consumeren (vb. middels
kredieten) en minder sparen. Banken en
hun distributiekanalen zullen dit zeker
voelen.
Ondanks deze vrees wil ik toch ook
positief blijven. Deze coronacrisis schept
ook kansen. De consument is zich
bijvoorbeeld meer dan ooit bewust van
het belang van een milieubewustere
samenleving. Economie en ecologie
dienen meer in evenwicht te zijn. Ook de
banksector kan hier een voortrekkersrol
spelen door bijvoorbeeld een verhoogd
aanbod van groene renovatiekredieten en/of andere ethische spaar- en
beleggingsproducten.
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De klanten werden tijdens de
coronacrisis quasi uitsluitend
naar het digitale kanaal geloodst.
De tendens naar het digitaal
bankieren is hierdoor in een
versnelling geraakt met een
afbouw van kantoren tot gevolg.
Minder kantoren betekent ook
dat de resterende kantoren anders
ingevuld moeten worden. Hoe? En
wat is de impact hiervan op het
metier van tussenpersoon?
Zolang fysiek contact wordt afgeraden
en “social distancing” de norm blijft
zal de bankrelatie met de consument
voornamelijk op afstand gebeuren. Toch
blijkt uit deze crisis dat de consument
echt nood blijft hebben aan menselijk
contact. Daar moeten de kantoren en
agentschappen op inzetten. Zoals ik
eerder heb gezegd ben ik er zeker van dat
de rol van de zelfstandige tussenpersonen
in de toekomst zeer belangrijk zal blijven.
Hij is en blijft de vertrouwenspersoon
van de consument. Misschien niet meer
als eerste informatiebron voor sommige
eenvoudige consumentenvragen (daar
bestaan o.a. websites voor) en/of voor
het uitvoeren van basic transacties
zoals overschrijvingen of cashafhalingen
aan het loket maar wel als een echte
deskundige die de finale schakel is
tussen de bank en de consument. Die
professionele kennis kunnen aanbieden
en aldus voldoen aan de nood van de
consument om deze bij te staan in zijn
bankrelatie met woord en daad, dat zal
meer dan ooit de meerwaarde zijn van de
tussenpersoon. Daar kan en moet hij het
verschil maken met de andere distributiekanalen. Permanente bijscholing
inzake deze deskundigheid behoren daar
absoluut bij.

Hoe staat u tegenover BZBFedafin als beroepsorganisatie
en tegenover het overleg met
onze vereniging voor zaken die
algemeen de tussenpersoon
betreffen?
Het contact met BZB-Fedafin is nieuw
voor mij. Ik heb alvast een goed gevoel
na de eerste kennismaking. Gelet

op het belang van de zelfstandige
tussenpersonen in onze sector kan ik
perfect begrijpen dat er nood was aan
een vereniging die deze tussenpersonen
zou bijstaan en adviseren in zaken die het
statuut van de zelfstandige bankagenten
en andere zelfstandige financiële
tussenpersonen zouden raken. Ik geloof in
een overlegmodel tussen representatieve
beroepsorganisaties, wat BZB-Fedafin
zeker is, indien alle betrokken actoren,
dus ook de principalen, de nodige
luisterbereidheid aan de dag leggen om
elkaars noden te bespreken en aldus
te overleggen vanuit een constructieve
houding. Er is een permanente behoefte
aan zulk evenwichtig overleg gelet op
de evoluerende maatschappelijke en
economische noden. Beide partijen,
de principalen en de zelfstandige
bankagenten, zijn complementaire
partners en hebben er aldus alle belang
bij dat het betrokken distributiekanaal,
waar alle partijen expliciet voor hebben
gekozen, goed functioneert met een grote
tevredenheid van eenieder. Alleen dan zal
de tussenpersoon zijn rol van deskundige
optimaal kunnen uitoefenen. Alleen dan
zal de consument kunnen genieten van
een optimale dienstverlening. Permanent
overleg tussen de beide beroepsorganisaties kan dit model van distributiekanaal
positief ondersteunen en snel bijsturen
waar nodig.

Welke boodschap wil u
de zelfstandige financiële
tussenpersoon nog geven?
In de eerste plaats zou ik alle zelfstandige
tussenpersonen een hart onder de riem
willen steken en veel succes wensen in
deze moeilijke tijden.
Ik kan niet genoeg het belang
onderstrepen van deskundigheid en
permanente bijscholing die er voor
zullen zorgen dat wij blijvend aan de
verwachtingen van onze cliënten zullen
kunnen voldoen.
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“Tussenpersonen zullen
een

belangrijke rol

blijven spelen”

Hein Lannoy nam op 1 juni de fakkel over van Philippe Colle als CEO van Assuralia. Hein is geen
onbekende. Meer dan 20 jaar was hij actief in verschillende functies bij de FSMA en ook enige tijd als
kabinetsmedewerker. In dit interview leest u onder meer hoe hij de verzekeringssector ziet evolueren en
welke rol hij daarbij weggelegd ziet voor de tussenpersoon.
We kennen u reeds lange tijd
voornamelijk als specialist
bij de toezichthouder FSMA
en ook voor een periode als
kabinetsmedewerker. Als CEO zal
u vooral een lobbyist zijn voor de
verzekeraars. Ziet u voordelen van
uw ervaring bij de toezichthouder
en het kabinet?
Ik ken Assuralia sinds geruime tijd. Als
toezichthouder heb ik voornamelijk in
de periode 2012 tot 2014 met Assuralia
en de andere beroepsverenigingen
samengewerkt om tot een ‘werkbare’
reglementering te komen rond
AssurMiFID. Ook in de periode op het
kabinet van de minister van Economie heb
ik kunnen samenwerken met de diverse
belanghebbenden in de economische
sector. Het spreekt voor zich dat mijn
ervaring bij de toezichthouder en op het
kabinet zeer nuttig is geweest voor mijn
huidige verantwoordelijkheden.

Wat heeft u overtuigd om CEO te
worden van Assuralia?

Hein Lannoy, nieuwe CEO Assuralia

Als toezichthouder heb ik me steeds
ingezet voor het algemeen belang. Ik
heb ook geleerd dat het algemeen belang
vanuit verschillende invalshoeken kan
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benaderd worden. De verzekering heeft
een enorm belangrijke maatschappelijke
functie doordat zij het personen mogelijk
maakt zich te beschermen tegen risico’s
die een enorme impact kunnen hebben
op het bestaan.
Het is belangrijk dat verzekeringsondernemingen deze rol op een adequate
wijze kunnen uitoefenen in het belang
van de verzekerden. Dit betekent niet
enkel dat deze ondernemingen gezond
moeten zijn en dat de cliënten een
degelijke bescherming krijgen, maar
dit betekent ook dat er een wettelijk
kader moet zijn dat het voor de verzekeringsondernemingen mogelijk maakt die
maatschappelijke rol op een efficiënte
wijze te vervullen. De verdediging van
deze waarden heeft me overtuigd.
Bovendien wist ik dat ik kon terugvallen
op een instelling met zeer bekwame
medewerkers die mee helpen dit doel te
bereiken.

Wat is uw visie op de
verzekeringssector?
De Belgische verzekeringssector bestaat
uit diverse distributiemodellen die zeer
complementair zijn en elkaar op scherp
houden. Het zorgt voor een gezonde
concurrentie waarbij de verzekerde baat
heeft. De sector zal de komende jaren
wijzigingen ondergaan omwille van
de verdere digitalisering en de komst
van nieuwe spelers. Deze evolutie
betekent een enorme uitdaging voor de
sector, maar het opent tevens heel wat
perspectief.

Hoe ziet u de toekomst van
de verzekeringstussenpersoon
en zelfstandige financiële
tussenpersonen in het algemeen?
De verzekeringstussenpersonen zullen
ook in de toekomst een belangrijke rol
blijven spelen. Zij staan dicht bij de klant
en bieden een antwoord op de vraag naar
een gepersonaliseerde dienstverlening.

U zal uw nieuwe functie als CEO
van Assuralia opnemen in tijden
van crisis door het coronavirus.
Hoe ervaart u de impact van deze
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crisis op de verzekeringssector en
de verzekeringstussenpersonen?
De belangrijkste gevolgen van de
corona-crisis op de verzekeringssector
zullen zich pas in een tweede fase
manifesteren. In een eerste fase heeft de
sector vrij goed kunnen standhouden.
Als essentiële sector is er verder gewerkt
gedurende deze periode. De cliënten
werden zo goed mogelijk bediend mede
dankzij de inzet en het professionalisme
van de tussenpersonen.
De echte impact zal zich pas in een
tweede fase laten voelen. Deze zal in
belangrijke mate afhangen van de evolutie
van het marktrisico (de waardering van de
dekkingswaarden) en van het kredietrisico
(gebeurlijke achterstand in de betalingen
van de premies). Tenslotte zal een
economische recessie zich ook laten
voelen in de premie-inkomsten. We zullen
pas op het eind van dit jaar een eerste
evaluatie kunnen maken. Veel zal daarbij
afhangen van hoe snel de economie terug
op kruissnelheid zal komen.

Het digitale kanaal heeft
door de coronacrisis een boost
gekregen. Denkt u dat uw
leden, de verzekeraars, nu nog
meer in digitale oplossingen
zullen investeren? En wat
betekent dit voor de lokale
verzekeringstussenpersoon?
De digitalisering van de sector was voor
de coronacrisis al een belangrijk gegeven.
Dit proces zal door de crisis enkel maar
versneld worden. Ik denk niet dat dit
voor de verzekeringstussenpersoon een
bedreiging hoeft te vormen. Belangrijk
is wel dat de tussenpersonen mee
evolueren en hun plaats innemen in de
gedigitaliseerde relatie met de verzekerde.
Voor de verzekeringsnemer zal het
persoonlijk contact met zijn ‘digitally
empowered intermediary’ bemiddelaar
belangrijk blijven. De tussenpersoon
zal boven al moeten gefocust blijven op
het realiseren van meerwaarde voor zijn
klanten.

Zal die impact ook na de crisis
volgens u blijven nazinderen?

Hoe staat u tegenover BZBFedafin als beroepsorganisatie?
Hoe ziet u het overleg met onze
beroepsvereniging?

Dit blijft natuurlijk voor een deel
koffiedik kijken. Economen voorspellen
verschillende mogelijke scenario’s bij het
opnieuw aantrekken van de economie.
Afhankelijk van deze evolutie zal ook
het herstel in de verzekeringsactiviteiten
vlugger of trager gebeuren.

Ik heb de voorbije jaren steeds een goed
contact gehad met BZB-Fedafin. Dit zal
wat mij betreft zo blijven. Voor Assuralia
zijn jullie net als de andere beroepsverenigingen een belangrijke gesprekspartner en
ik zie alvast uit naar de verderzetting van
deze goede samenwerking.

Los daarvan moet er nagedacht worden
over een aanpassing van het verzekeringsaanbod aan de nieuwe noden. Ik
denk daarbij niet alleen aan een specifieke
verzekering bij pandemieën, maar
ook aan bijvoorbeeld aan bijkomende
dekkingen in geval van werkloosheid,
ziekenhuisopnames, hulpbehoefte,
enz.. We zullen ook moeten nadenken
of onze regels en procedures voldoende
aangepast zijn om tegemoet te
komen aan de vereiste om gedurende
meerdere weken in lockdown te zijn.
Alles moet met andere woorden kunnen
blijven functioneren in een volledig
gedigitaliseerde omgeving zonder fysische
contacten.

WIE IS HEIN LANNOY?
Van 1991 tot 2014 bekleedde
hij verschillende functies bij de
FSMA en in 2014 ging hij aan de
slag op het kabinet van toenmalig
minister van Economie Kris Peeters
(CD&V), als hoofd van de beleidscel
Consumentenbescherming.
Drie jaar later werd hij secretaris-generaal van het College van
toezicht op de bedrijfsrevisoren,
een onafhankelijke instelling die
logistiek ondersteund wordt door
de FSMA.
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“Ik begon
en eindigde
met een crisis”

Op 1 juni nam Philippe Colle afscheid als CEO van Assuralia.
Na dertien jaar aan het roer van de beroepsvereniging van de verzekeraars,
heeft hij een goed zicht op de uitdagingen waarmee de sector de voorbije jaren
te kampen had en op welke terreinen zich die in de toekomst situeren.
U leest er meer over in dit interview.

ploeg. Assuralia is een kmo die een 75-tal medewerkers telt, 100
wanneer je er de satellietverenigingen bijtelt. De competentie
en het engagement van het team maken het mogelijk bergen te
verzetten. Af en toe zijn we daar ook in geslaagd.

Wat waren de sleutelmomenten in uw carrière bij
Assuralia?
Ik ben begonnen met een crisis, de financiële crisis die
losgebarsten is in oktober-november 2007. Ik eindig met een
crisis, de Coronacrisis. De cirkel is als het ware rond.
De markantste dossiers in de 13 jaar die ik aan het hoofd stond
van Assuralia zijn:

Philippe Colle, uittredend CEO Assuralia

U was gedelegeerd bestuurder van Assuralia sinds
2007. Hoe kijkt u terug op deze periode?
Met enorm veel voldoening. Het is een job die maakt dat je
heel wat contacten hebt op het hoogste niveau, vele mensen
ontmoet en leert kennen en quasi permanent bezig bent met de
behandeling van interessante dossiers die daarenboven vaak van
maatschappelijk belang zijn. Een boeiende en gevarieerde job
dus, waarin ik omringd was door een efficiënte en competente

• De financiële crisis, hoewel de sterkte en robuustheid van de
verzekeringssector toen is gebleken in tegenstelling met wat
andere actoren uit de financiële sector hebben ondergaan.
Verzekeraars zijn geen financiers. Het zijn beleggers op
langere termijn die zekerheid verschaffen aan de mensen, wat
de Fransen verwoorden als “l’assureur est celui qui transforme
la peur en risque”. Verzekeraars kennen normaal gezien geen
mismatch tussen activa en passiva en de engagementen
ten aanzien van de verzekerden zijn voor meer dan 100%
afgedekt. Dit is een wettelijke en prudentiële verplichting,
waarop de Nationale Bank streng toeziet. Bovendien worden
de premies vooruitbetaald. Wij zijn wellicht de enige sector
waar de prijs (i.c. de premie) vooruitbetaald wordt alvorens de
dienst geleverd wordt. Dit is de reden waarom verzekeringsondernemingen normaal gezien geen liquiditeitsproblemen
ondervinden. De werkgelegenheid in de verzekeringssector
is dan ook pas in 2012-2013 beginnen te verminderen, niet
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omwille van de financiële crisis, maar als gevolg van de
invoering van de premietaks op individuele levensverzekeringen, de aanhoudende lage rente en de digitalisering.
• De invoering van de premietaks van 1,1% op individuele
levensverzekeringen vanaf 1 januari 2006 en het optrekken
ervan naar 2% vanaf 1 januari 2013. Een anekdote. De
onaangekondigde en verrassende beslissing van Didier
Reynders om een premietaks van 1,1% te heffen op het
kapitaal belegd in een individuele levensverzekering (een ware
vermogenstaks dus) heb ik vernomen op een zondagavond
rond 22u in de Bozar tijdens een concert van Cecilia
Bartoli. Het moet ergens in oktober of november 2005 zijn
geweest, op de laatste dag van een budgettair conclaaf. De
laatste avond/nacht is altijd gevaarlijk. De Ministers zitten
dan alleen onder elkaar. Ze willen of moeten afronden. Er
worden politieke deals gesloten. Knopen worden in die
omstandigheden louter politiek doorgehakt. Plots voelde
ik tijdens het concert mijn GSM trillen. Ik werd per sms
verwittigd. Ik kan u verzekeren dat ik niet meer echt van het
concert heb kunnen genieten. In 2006 zijn wij 5 miljard euro
incasso verloren in één jaar tijd. Dit is een terugval van de
verkoop van individuele levensverzekeringen met 20%. In 2013
(taks verhoogd naar 2%) verloren wij 33% van onze incasso in
één jaar tijd.
Kortom, de verzekeringssector heeft in de periode tussen 2005
(laatste jaar zonder premietaks) en 2019 10,5 miljard incasso
verloren op jaarbasis.
• De terroristische aanslagen van 22 maart 2016 te Zaventem
en in metrostation Maalbeek. Dat dossier heeft mij het meest
getroffen om evidente humanistische redenen. Het was van de
Inquisitie geleden in de 16de – 17de eeuw dat onze contreien
geconfronteerd waren geweest met wat de Fransen zo accuraat
omschrijven als “la folie meurtrière gratuite des fous de Dieu”.
De daaropvolgende dertig maanden waren hectisch, voorzeker
telkens in de maanden die aan de herdenkingsdatum van de
aanslagen voorafgingen.
Positieve realisaties waarop Assuralia best fier mag zijn in de
periode tussen 2007 en vandaag:
• De opheffing van het vast gegarandeerd minimumrendement
van 3,25% en 3,75% in de groepsverzekering en de vervanging
van de vastlegging ervan door de toepassing van een
wettelijk verankerde formule die het minimum te garanderen
rendement aanpast aan de reële rendementen op de financiële
markten van de Belgische OLO’s met een duurtijd van 10
jaar. Hoewel het een evidente economische en financiële
noodzakelijkheid was, hebben wij daar jaren moeten voor
ijveren en vechten, maar eind goed al goed.
• Hetzelfde geldt voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor
Werknemers (VAPW) dat door Minister Bacquelaine eind 2018
werd ingevoerd.

• De wet technologische ongevallen, die wij samen met
Marie-Christine Marghem hebben uitgewerkt toen zij nog
volksvertegenwoordiger was. Een maatschappelijk belangrijk
initiatief, omdat die wet ervoor zorgt dat slachtoffers van een
uitzonderlijk technologisch ongeval à la Ghislenghien voortaan
onmiddellijk worden vergoed door het Gemeenschappelijk
Waarborgfonds nog vóór de aansprakelijkheden vaststaan. De
gelden worden ter beschikking gesteld door alle aansprakelijkheidsverzekeraars, die in België opereren.
• Het “recht om vergeten te worden” wil ik evenmin onvermeld
laten. Het werd ingevoerd ten voordele van ex-kankerpatiënten
die een schuldsaldoverzekering willen aangaan ter afdekking
van een beroepskrediet of hypothecair krediet voor het
verwerven of verbouwen van een enige eigen woning. Dankzij
dat recht wordt met de kanker geen rekening meer gehouden
bij de premiezetting, indien de behandeling sedert 10 jaar
succesvol beëindigd is.
• Een boeiende periode waren de maandenlange
onderhandelingen over de hervorming van het statuut
van de verzekeringsagent. Ook Albert, jullie Voorzitter, zal
die ongetwijfeld niet vergeten zijn. Er waren toen nauwe
en veelvuldige contacten met BZB-Fedafin en de andere
Federaties van tussenpersonen. Het dossier werd uiteindelijk
geblokkeerd door de Minister van Economie, naar verluidt op
aansporing van een beroepsfederatie. Dewelke zou dat kunnen
geweest zijn …..?

Hoe hebt u de verzekeringssector zien
evolueren en hoe ziet u de toekomst van
verzekeringstussenpersonen en zelfstandige
financiële tussenpersonen in het algemeen?
Zeer rooskleurig voor de verzekeringstussenpersonen die zich
op een ernstige en competente wijze kwijten van hun opdracht.
De doorsnee consument heeft geen zin noch tijd om verzekeringsproducten te ontleden, en nog minder om die onderling te
gaan vergelijken. Verzekeringen worden vaak als té technisch en
complex ervaren. De consument wil een onmiddellijke oplossing
voorgelegd krijgen die beantwoordt aan zijn noden en behoeften.
Hij wenst hiervoor te kunnen terugvallen op een vakbekwame
vertrouwenspersoon die hem adequaat raad geeft en hem in zijn
keuze kan begeleiden.
De wereld wordt er niet eenvoudiger op, ook niet de verzekeringswereld. Geëngageerde en competente verzekeringstussenpersonen hoeven dus geen vrees te hebben voor hun toekomst.

Waar liggen volgens u de grote uitdagingen voor de
verzekeraars de komende jaren?
De vergrijzing is wat op de achtergrond geraakt met de
Coronacrisis. Ook het feit dat wij geen volwaardige regering
meer hebben sedert december 2018 heeft daartoe bijgedragen.
De vergrijzing blijft evenwel voor mij de grootste uitdaging van
de 21ste eeuw. In 2000 waren er nog vier Belgen actief om het
pensioen van één gepensioneerde te financieren. In 2050 zullen
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dat nog slechts twee actieve Belgen zijn. We kunnen er niet om
heen: het wettelijk pensioen staat onder enorme druk. Voeg
daaraan toe dat wie vandaag het gemiddeld loon van 46.000 €
bruto per jaar verdient, bij zijn pensionering van de ene dag
op de andere terugvalt op 45% van zijn inkomen. Het wettelijk
pensioen kost nu al 40 miljard euro per jaar aan de overheid en
de ziekte- en invaliditeitsverzekering 37 miljard euro per jaar. Dit
allemaal terwijl de economische groei lager is dan de stijging van
de kost van de sociale zekerheid. De samenleving staat voor een
gigantische uitdaging. De overheid moet partners vinden om de
vergrijzing aan te kunnen.
Andere onmiskenbare uitdagingen zijn de digitalisering en
de technologische ontwikkelingen. De sector mag zich niet
veroorloven de trein te missen. In de natuur heerst niet de
wet van de sterkste, wel the survival of the fittest. Zij die zich
goed of, nog beter, perfect aan de wijzigende omgeving en
omstandigheden aanpassen hebben de beste toekomstkansen.
Maar verzekeringsondernemingen mogen niet vergeten dat
ze actief zijn in een dienstensector. De klant verwacht een
dienstenprestatie, zeker op het ogenblik dat hij slachtoffer is
van een schadegeval. Een rechtstreeks en persoonlijk contact
moet op die momenten mogelijk blijven. In een moeilijke en
onaangename crisissituatie moet de klant kunnen rekenen op
begeleiding en gerustgesteld kunnen worden. Een cruciale rol is
hier weggelegd voor de verzekeringstussenpersoon. Ook directe
verzekeraars moeten ervoor zorgen dat iemand voor de klant
beschikbaar is.
De moeilijkheid voor verzekeringsondernemingen in het digitaliseringsproces bestaat erin de goede partner te vinden. Fintechs
hebben een frisse en externe kijk op de verzekeringssector en
kunnen snel inspelen op nieuwe noden. Maar slechts één op
honderd blijkt succesvol te zijn.
De grootste uitdaging in innovatieve digitalisering ligt dan ook
in het vinden van de juiste partner. De winnende verzekeraar
zal deze zijn die de nodige technologische ontwikkelingen weet
te combineren met het menselijk contact wanneer het erop aan
komt. Daarin ligt m.i. de sleutel tot een duurzaam succes op
langere termijn.
Geen uitdaging, maar een opportuniteit zijn de infrastructuurprojecten. Denk aan de bouw van scholen, hospitalen,
revalidatiecentra, RVT’s, woonzorgcentra, cultuurgebouwen,
wegen, gevangenissen, e.d.m. De financiële middelen van de
overheid zijn vaak ontoereikend. Infrastructuurprojecten gaan
over langetermijninvesteringen van 30 - 40 jaar en zelfs meer.
Welnu, verzekeraars zijn lange termijn investeerders. Ze moeten
hun lange termijn engagementen (denk aan levensverzekeringen,
groepsverzekeringen, arbeidsongevallenverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen, gewaarborgd inkomen, zware lichamelijke
schade, enz.) kunnen afdekken. Daarom zijn ze vragende partij
om deel te nemen in dat soort investeringsprojecten op lange
termijn. Verzekeringsondernemingen zijn ten deze de natuurlijke
en gedoodverfde partner van de overheid.
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Wat heeft de toekomst voor u in petto?
Politieke filosofie, geschiedenis en cultuur. Lezen,
maatschappelijk geëngageerde voordrachten geven, citytrips
en mij bij de vzw Amarant vervolmaken in kunstgeschiedenis,
hedendaagse kunst en filosofie. Daarnaast ook mijn fysiek
onderhouden door elke mooie dag sportief te gaan fietsen. Mens
sane in corpore sano, isn’t it ? En indien zich een opportuniteit
aanbiedt, maar geen voltijds operationele meer, why not?

Welke boodschap geeft u uw opvolger Hein Lannoy
graag mee?
Efficiënte lobbying is credibiliteit opbouwen en resultaten boeken.
Mijn ervaring is dat dit best niet onder de spotlights gebeurt.
Mijn advies is dan ook: geen tafelspringer zijn en geen eisen
overal luidkeels gaan rondbazuinen. In de coulissen werken,
vertrouwensrelaties opbouwen en absolute bescheidenheid
wanneer je iets bekomt. Avoir la victoire modeste. Ook niet uit
het oog verliezen dat de belangenverdediging van de sector best
niet losgezien wordt van het algemeen belang. Dit is cruciaal
voor de credibiliteit van de beroepsvereniging en in mijn ogen de
sleutel tot succes.
Ik wens Hein alle succes toe. Ik denk dat hij alle troeven in
handen heeft en met een ervaren en competent team zoals dit
van Assuralia kan het niet mislukken.

Nieuwe regels
B2B uitgesteld
De wet B2B biedt een betere bescherming van
ondernemingen in hun betrekkingen met andere
ondernemingen. De wet bevat drie sets bepalingen
die elk op een ander tijdstip in werking treden. De
eerste bepalingen, deze met betrekking tot oneerlijke
marktpraktijken zijn op 1 september 2019 in werking
getreden.
De set bepalingen inzake misbruik van economische
afhankelijkheid zou normaal op 1 juni 2020 in werking
treden maar wegens wetgevende redenen heeft het
parlement hier een wijziging moeten aanbrengen en zal
de deadline bij KB worden bepaald.
Ten laatste op 1 december 2020 worden deze bepalingen
van toepassing. 1 december 2020 is ook de datum waarop
het verbod op oneerlijke bedingen in contracten in
werking zal treden.

Matthieu, 48 jaar,
terug aan de slag in de financiële sector:

“Een positieve ervaring, blij dat
ik kon rekenen op de hulp van
mijn ervaren carrièrecoach”

U moet
afscheid nemen
van een
medewerker?

Sofuba & Right Management:
een betrouwbaar partnership
in outplacement!
Met meer dan 30 jaar ervaring beschikken we over een sterke
expertise inzake outplacement, mét aantoonbare ervaring in de
financiële sector. Sinds een 6-tal jaar werken Sofuba en Right
Management intensief samen en bieden we leden voordelige
tarieven aan. Right Management streeft naar een kwaliteitsvolle
begeleiding en de cijfers bewijzen dit: in 2019 vond 85% van de

VRAGEN?
Stefan Vanluydt, directeur SOFUBA,
stefan.vanluydt@sofuba.be
0472 06 03 73
Right Management
Right.belgium@right.com
gratis nummer: 0800 99 747
www.right.com

deelnemers van uw paritair comité 341 binnen de termijn van de
outplacementbegeleiding een nieuwe job.
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Hoe kijken de banken, de verzekeraars en hun consultants naar de toekomst van de sector?
Interessant in dat opzicht zijn de jaarlijkse rapporten die Capgemini in samenwerking met
de Europese vereniging van banken en verzekeraars (EFMA) uitbrengt. In het world insurance
report dat nu online beschikbaar is, roepen EFMA en Capgemini verzekeraars op om hun
manier van werken drastisch te wijzigen en samen met hun partners innovatieve oplossingen te
bedenken waarbij de ervaring van de klant centraal staat.
Belangrijk bij het lezen van het rapport of van dit artikel is in het achterhoofd te houden
dat dit rapport gericht is aan de banken en verzekeraars. Immers bepaalde bevindingen
zijn ogenschijnlijk tegenstrijdig met het onderzoek dat BZB-Fedafin vorig jaar samen met
PwC Belgium heeft gevoerd. U kan de belangrijkste bevindingen van deze studie onderaan
terugvinden of raadplegen op onze website.

BIJNA IEDEREEN IS DIGITAAL
De tijd dat digitale kanalen uitsluitend omarmd werden door millenials is voorbij. Meer nog, uit het rapport blijkt dat digitale adoptie
mainstream geworden is over de verschillende generaties heen en dat mensen van alle leeftijden steeds meer op vrienden en digitale
kanalen vertrouwen dan op traditionele informatiebronnen wanneer ze beslissen hoe ze leren en aankopen doen. De coronacrisis
heeft dit proces in een stroomversnelling gebracht.
Klanten zijn ook al jaren verwend doordat online retailers zowat elk aspect van de online winkelervaring personaliseren. Dat heeft
ervoor gezorgd dat klanten vandaag een hypergepersonaliseerde dekking willen via de kanalen die ze het meest gebruiken.

ﬁguur 1
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VERTROUWEN IN DIGITALE KANALEN NEEMT TOE
Uit het onderzoek blijkt ook dat er zich een verschuiving aftekent op de kanalen die bepalend zijn voor het vertrouwen van de klant
om een verzekering af te sluiten. Voor het internet alomtegenwoordig was, waren verzekeringsagenten en -makelaars de primaire
informatiebron voor de meeste verzekerden. Doordat verzekeringstussenpersonen hun klanten door en door kenden, kregen ze hun
volle en onvoorwaardelijke vertrouwen wanneer het aankwam op de keuze van welke polissen ze nodig hadden. Hoewel de studie
aantoont dat de agentschappen en makelaarskanalen hun belang in het geheel behouden hebben bij de aankoop van polissen, zijn
er echter kanalen zoals mobiele apps en prijsvergelijkingswebsites die het belang van een agent of een makelaar overstijgen of ermee
overeenstemmen. De geïnformeerde consument van vandaag onderzoekt verzekeringsproducten via meerdere kanalen en verkiest
steeds vaker sociale mediagetuigenissen van vrienden boven het advies van een tussenpersoon om op eigen houtje verzekeringsproducten aan te kopen.

ﬁguur 2

MEER DIGITALE TOOLS VOOR TUSSENPERSONEN
In het World Insurance Report werden de persoonlijkheidsdimensies en het koopgedrag van klanten geanalyseerd. Ze werden in
vier segmenten ingedeeld met duidelijke voorkeuren op basis van hun neiging om snel verschillende sociale mediagedragingen en
winkelpraktijken toe te passen of om een voorzichtige, laattijdige aanpak te hanteren.
Uit de studie blijkt dat klanten meer en meer gebruik maken van websites voor het vergelijken van verzekeringspolissen,
bedrijfswebsites en andere kanalen om informatie te verzamelen voordat ze een beslissing over de aankoop van een verzekering
nemen. Ondanks de populariteit van digitale kanalen, blijven agenten en makelaars essentiële informatiebronnen. Ze moeten echter
wel worden uitgerust met de juiste real-time gegevens om hun klantkennis verder aan te scherpen.
Minder dan 30% van de verzekeraars geeft aan dat ze hun websites nuttig vinden voor het delen van polisinformatie met klanten. En
slechts 37% zei dat vergelijkingswebsites helpen om klanten te informeren over verzekerings- en polisdetails. Beide antwoorden geven
aan dat er een gat zit in het inzicht van verzekeraars in hun klanten en dat ze zich niet bewust zijn van de kracht van online platformen
voor het delen van informatie.
Hoewel agent- en makelaarskanalen al lang bestaan, zegt slechts 50% van de verzekeraars dat ze praktisch zijn voor het geven van
gepersonaliseerd advies aan klanten. Waarom? Traditionele kanalen hebben geen gelijke tred gehouden met innovatie. Er zijn volgens
de studie tal van mogelijkheden voor verzekeraars om agenten en makelaars te voorzien van digitale tools die hen kunnen helpen hun
klanten beter te adviseren en meer up-to-date informatie te bieden.
Gezien het feit dat klanten de online kanalen waarderen bij het zoeken naar dekking, zouden verzekeraars volgens de initiatiefnemers
van de studie hun investeringen in online kanalen moeten opvoeren om een stadium te bereiken waarin klanten hun werk met één
druk op de knop kunnen doen.
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ﬁguur 3

Als het gaat om de verkoop en distributie van polissen, zeggen alle klanten dat de websites en mobiele apps van verzekeraars (en
agenten/makelaars voor drie klantsegmenten) hun voorkeur genieten om een polis aan te schaffen (figuur 4).
Terwijl verzekeraars verzekeringsagenten en -makelaars vertrouwen om de verkoop effectief te stimuleren, moeten ze hun website en
mobiele kanalen nog opvoeren om directe verkoop mogelijk te maken.

ﬁguur 4

Minder dan 30% van de verzekeraars zegt dat online kanalen - website en mobiele apps - de verkoop stimuleren. De voorkeuren van
de klant waren gemengd als het gaat om servicekanalen - een evenwicht tussen digitale en traditionele kanalen. Pioniers geven de
voorkeur aan een digitale verbinding met hun verzekeraars voor polisservice, terwijl volgers de voorkeur geven aan callcenters of
agenten/makelaars (figuur 4).
Het is niet verrassend dat verzekeraars vertrouwen hebben in de traditionele kanalen, omdat ze zich realiseren dat engagement via
callcenters en agenten/makelaars een must is voor ondersteuning na de aankoop. Ze hebben echter moeite om websites en mobiele
apps nuttiger te maken voor service-gerelateerde interacties.
Naadloze omnichannellevering is essentieel omdat maar liefst 75% van de ondervraagde klanten zegt dat ze zouden overstappen als
er geen naadloze opties beschikbaar zouden zijn voor alle kanalen. Het onderhouden van een consistente digitale verbinding met
polishouders is echter problematisch geweest. Gedurende de gehele levenscyclus van de klant, van polisonderzoek tot ondersteuning
na aankoop, zijn verzekeraars niet in staat om betrouwbare omnichannelcommunicatie tot stand te brengen. Bedrijven lopen ook
achter als het gaat om het optimaliseren van de ondersteuning van agenten en makelaars.
Het goede nieuws is dat verzekeraars het kritieke karakter van omnichannelcommunicatie op prijs stellen, en ongeveer 70% zegt
bereid te zijn meer te investeren in traditionele kanalen (callcenter, filiaal/agent/makelaar) en 80% zegt bereid te zijn te investeren in
digitale kanalen (website, mobiele app, sociale media).
Maar als het gaat om vergelijkende websites, zegt slechts ongeveer 45% van onze respondenten bereid te zijn om te investeren. In
het informatietijdperk kan het niet investeren in vergelijkingswebsites kortzichtig zijn omdat de meeste klanten zeggen dat ze willen
vergelijken voordat ze een polis kopen. Daarom is een aanwezigheid op vergelijkingswebsites van cruciaal belang.
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Hoewel verzekeraars zich bewust zijn van het belang van een omnichannelervaring, moeten zij ook zorgen voor consistentie in de
kwaliteit van de informatie en de berichtgeving binnen het kanaal dat klanten gebruiken voor onderzoek of ondersteuning na de
aankoop. Het maakt niet uit waar een verzekeringspolis wordt aangeschaft, de ervaring moet naadloos zijn.

ﬁguur 5

SAMENWERKING EN INNOVATIVITEIT
Meer dan ooit is het volgens de initiatiefnemers van de studie belangrijk om niet op eigen houtje te werken, maar om een beroep
te doen op hun ecosysteempartners – waaronder de makelaars –, gebruik te maken van hun hersenen en de unieke capaciteiten
van deskundige en technisch onderlegde specialisten. Ze bevelen verzekeraars aan om interne silo’s af te scheuren en innovatieve
oplossingen te ontwikkelen en deze snel op de markt brengen.
In het World Insurance Report 2019 stond dat een superieure klantervaring een belangrijke inzet is geworden en dat productinnovatie
en het inzetten op gebruikerservaring het nieuwe competitieve slagveld waren. In 2020 sporen ze verzekeraars aan om een
evolutionaire weg in te slaan die begint met een eerlijke inschatting van de bereidheid om op schaal samen te werken met
ecosysteempartners.

STUDIE 2019 BZB-FEDAFIN EN PWC BELGIUM BEWIJST
DE MEERWAARDE VAN DE TUSSENPERSOON
In samenwerking met PwC Belgium
vroeg BZB-Fedafin in 2019 aan 1.495
klanten in België hun relatie met hun
tussenpersoon te beoordelen. Uit het
onderzoek blijkt dat we kunnen stellen
dat klanten van de tussenpersoon
tevreden en loyaal zijn.
Het onderzoek toont ook 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.
Klanten beperken zich bij hun
aankoopbeslissing niet tot elementen
als prijs of merk: ze hebben nood aan
makkelijk te begrijpen, betrouwbare
informatie. Hiervoor vertrouwen
ze op de bekwaamheid van hun

tussenpersoon. Drie elementen spelen
hierbij een belangrijke rol:
1. Vertrouwen
Vertrouwen is voor een klant van
essentieel belang om het gevoel
te hebben gehoord en begrepen te
worden en aandacht te krijgen. Het
vraagt een delicaat evenwicht tussen
verschillende elementen, zoals het
tonen van respect,
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
3. Interactie
Uit een wereldwijde studie van PwC
Belgium blijkt dat klanten meer
interactie willen met een fysiek

persoon naarmate de technologie
evolueert. Dit is ook logisch. Fysiek
contact biedt een betere ervaring voor
de klant. Er zijn voor je klant op het
juiste moment, via het juiste kanaal,
met de juiste frequentie speelt een
belangrijke rol in de relatie tussen
klanten en hun tussenpersoon.
Globaal beschouwd, kunnen we
stellen dat klanten tevreden zijn over
de frequentie en de duur van de
interacties met hun tussenpersoon.
Kortom, financiële tussenpersonen
bewijzen voortdurend hun toegevoegde
waarde op de Belgische financiële
markt: klanten vertrouwen op hun
relevant advies, kennis en vermogen
om hen te helpen navigeren tussen de
complexe financiële producten.

OPLEIDINGEN
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Edfin zet in op
afstandsleren

Zodra duidelijk werd dat fysieke bijeenkomsten voor onbepaalde tijd niet
langer mogelijk zouden zijn, heeft het opleidingsplatform Edfin alles op alles
gezet om haar gebruikers niet in de steek te laten. Klassikale opleidingen
werden zoveel mogelijk omgezet in webinars en de e-learningmodule werd in
een versneld tempo operationeel gezet waardoor al gauw enkele e-learnings
met FSMA-punten online stonden.

WEBINARS
Erkende opleidingen blijven volgen van
thuis uit of van op kantoor? Dit kan nu
ook via de Edfin webinars.
Hoe verloopt een webinar?
• Onze webinars vinden plaats op een
specifieke dag en tijdstip. Een overzicht
kan u terugvinden via de opleidingskalender op de Edfin website.
• De webinars verlopen via Webex. De
dag van het webinar ontvangt u een
mail met een link naar het webinar.
• Tijdens het webinar is live interactie
mogelijk met de docent. U kan in real
time vragen stellen via chat.
• Indien van toepassing geeft het volgen
van een webinar recht op bijscholingspunten. U kan na het webinar uw attest
terugvinden via uw Edfin profiel.

• Op uw eigen tempo.
• Opgesteld door deskundige lesgevers.
• Afwisseling van tekst, video,
steekkaarten, geluidsfragmenten en quiz.
• Opleidingspunten: per e-learning moet
u een minimum aan tijd spenderen.
Hebt u voldoende tijd besteed aan de
e-learning? Dan kan u achteraf eenvoudig
via uw Edfin-profiel het betreffende
opleidingsattest downloaden.
• Gevarieerd aanbod, dat in de komende
maanden verder wordt uitgebreid.

HOE INSCHRIJVEN VOOR EEN
E-LEARNING?
Stap 1. Ga naar edfin.be

Afstandsleren wordt in de toekomst het
nieuwe normaal. Daarom breidt Edfin het
opleidingsaanbod uit met e-learnings.

Stap 2. Kies een e-learning
Klik bovenaan op “Opleidingskalender”.
Links kan u een aantal filters instellen die
u helpen om een opleiding te vinden. Vink
bij “type opleiding” de filter “e-learning”
aan om een overzicht te krijgen van de
beschikbare e-learnings en klik op de
e-learning die u wil volgen.

Waarom onze e-learnings volgen?
• 24/7 beschikbaar. U bepaalt zelf waar en
wanneer u de opleiding volgt.

Stap 3: Schrijf in
Hebt u een e-learning gevonden die u
wil volgen? Klik rechts op de blauwe

NIEUW BIJ EDFIN: E-LEARNINGS

knop “inschrijven”. Hebt u al een profiel
op het Edfin-platform, log dan in en ga
naar de volgende stap. Bent u nog niet
geregistreerd? Dan moet u eerst een
profiel aanmaken vooraleer u zich kan
inschrijven.
Stap 4: Betaal
Uw inschrijving is pas definitief nadat
we uw betaling ontvangen hebben. Bent
u opleidingsverantwoordelijke van uw
kantoor of wilt u de e-learning voor eigen
rekening volgen? Dan kan u de factuur
zelf betalen door bovenaan in de paarse
balk op “Mijn facturen” te klikken. Bent
u zelf geen opleidingsverantwoordelijke,
dan krijgt de persoon die dat wel is per
mail een uitnodiging om uw inschrijving
goed te keuren en te betalen. Het spreekt
voor zich dat u deze stap kan overslaan
als de e-learning gratis is.
Stap 5: Open e-learning
Zodra de betaling in orde is is, kan u
starten met de e-learning. Klik op “mijn
opleidingen”, zoek de e-learning waarvoor
u ingeschreven bent en klik op de blauwe
knop “open e-learning”. De e-learning opent
nu in een nieuw tabblad van uw browser.

VERZEKERINGEN

OPLEIDINGSKALENDER
Familiale vermogensplanning
SEPTEMBER

Social media: advertising
gevorderden
•

8 september 2020 | 9u30 - 16u30
BZB-Fedafin Oudenaarde

Basisopleiding hypothecair
krediet
•

•
•

•

2 punten bank & 3 punten verzekering

•

•

Gratis voor medewerkers PC 341

15 september 2020 | 10u00 - 17u30

23 september 2020 | 13u30 - 17u00

3-daagse workshop
professionele commerciële
communicatie
•

25 september, 15 oktober en
16 november 2020

•

Gratis voor medewerkers PC 341

Afspraak is afspraak

6 punten hypothecair krediet

•

Gratis voor medewerkers PC 341

•

5 punten bank & 5 punten verzekering

3 punten bank & 3 punten verzekering

•

Gratis voor medewerkers PC 341

Consumentenkredieten:
praktische aandachtspunten
•

8 oktober 2020 | 13u00 - 17u00
Hotel Serwir Sint-Niklaas

•

•

15 oktober 2020 | 13u00 - 17u00

Crowne Plaza Antwerpen

20 oktober 2020 | 13u00 - 17u00
Van Der Valk Hotel Oostkamp

29 september 2020 | 8u30 - 17u00
•

3 punten consumentenkrediet

De dirty tricks van het
onderhandelen
•

10 september 2020 | 9u30 - 16u30
De Vesten Laakdal

Hotel Serwir Sint-Niklaas

Link 21 Herentals

Congrescentrum Ter Elst Edegem

Antiwitwasbeleid: wat je als
makelaar en agent moet weten
•

7 oktober 2020 | 14u00 - 17u30

•

Congrescentrum Ter Elst Edegem

9 september 2020 | 10u00 - 17u30
Green Park Hotel Brugge

•

Hotel Serwir Sint-Niklaas

Antiwitwaswetgeving in de
praktijk: hoe herken ik een
witwasoperatie?

•

13 oktober 2020 | 8u30 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen

OKTOBER

Sustainable Insurance
De ontwikkeling van een
assertieve financiële attitude
•

16 september 2020 | 15u30 - 19u30
Kasteel Saffelberg Gooik

•

Gratis voor medewerkers PC 341

Het waarderen en structureren
van de verkoop of de
aankoop van een bank- en/
of verzekeringskantoor in 10
vragen
•

17 september 2020 | 13u30 - 17u00

Hoe voer je een commercieel
gesprek rond beleggingen en
levensverzekeringen?
•

3 punten bank & 3 punten verzekering

•

•

Gratis voor medewerkers PC 341

Adviesgesprekken in
consumentenkredieten en
hypotheekkredieten
•

•

•

18 september 2020 | 10u00 - 17u30

•

6 punten bank & 6 punten verzekering

•

Gratis voor medewerkers PC 341

Tweede pijler
•

22 september 2020 | 10u00 - 17u30
De Vesten Laakdal

•

6 punten verzekering

•

21 oktober 2020 | 8u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem

Crowne Plaza Antwerpen

Werken met mensen

13 oktober 2020 | 12u30 - 16u30

•

21, 22 en 29 oktober 2020
8u30 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen

20 oktober 2020 | 12u30 - 16u30
3 punten hypothecair krediet & 3 punten
consumentenkrediet

Marktvergelijking brand
•

6 oktober 2020 | 14u00 - 17u15

De basis van social media voor
bank- en verzekeringskantoren
•

27 oktober 2020 | 9u30 - 16u30
BZB-Fedafin Oudenaarde

•

Gratis voor medewerkers PC 341

Congrescentrum Ter Elst Edegem

De Vesten Laakdal
•

Afspraak is afspraak

Corda Campus Hasselt

Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem

Het pensioenlandschap in België

6 oktober 2020 | 12u30 - 16u30

14 oktober 2020 | 8u30 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen

Holiday Inn Gent Expo

Crowne Plaza Antwerpen

24 september 2020 | 8u30 - 17u00

2 punten verzekering

•

De anti-klaag workshop

•

Nieuwgoed Zwijnaarde
•

Master your TO DO list

•

17 september 2020 | 8u30 - 17u00

13 oktober 2020 | 9u00 - 11u00

Green Park Hotel Brugge

Hotel Serwir Sint-Niklaas

•

1 oktober 2020 | 10u00 - 17u30

•

•

3 punten verzekering

Breinproductiviteit en stress
•

Einde mandaat, fusie en
overname
•

7 oktober 2020 | 8u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem

29 oktober 2020 | 14u00 - 17u00
Huis van de Bouw Zwijnaarde

•

Exclusief voor BZB-Fedafin leden
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NOVEMBER

Verzekeringen als
beleggingsproduct
•

Het waarderen en structureren
van de verkoop of de
aankoop van een bank- en/
of verzekeringskantoor in 10
vragen
•

26 november 2020 | 13u30 - 17u00
De Vesten Laakdal

17 november 2020 | 10u00 - 17u30
Green Park Hotel Brugge

•

6 punten bank & 6 punten verzekering

•

Gratis voor medewerkers PC 341

Social Media: Advertising
gevorderden
•

23 november 2020 | 9u30 - 16u30
Hotel Beveren

•

Gratis voor medewerkers PC 341

•

25 november 2020 | 8u30 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen

•

9 december 2020 | 8u30 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen

Het pensioenlandschap in België
8 december 2020 | 10u00 - 17u30
Hotel Serwir Sint-Niklaas
•

6 punten bank & 6 punten verzekering

•

Gratis voor medewerkers PC 341

DECEMBER

De vennootschap en haar
bestuurder(s)
•

2 december 2020 | 14u00 - 17u00

Het waarderen en structureren
van de verkoop of de
aankoop van een bank- en/
of verzekeringskantoor in 10
vragen
•

Verbaal meesterschap
•

4 december 2020 | 8u30 - 17u00
Crowne Plaza Antwerpen

Schrijf in via:

www.edfin.be

Onze partners:

8 december 2020 | 8u30 - 17u00
Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem

•

•

Congrescentrum Ter Elst Edegem

Contract management voor
niet-juristen

De psychologie van overtuigen

10 december 2020 | 13u30 - 17u00
Congrescentrum Ter Elst Edegem

OPLEIDINGEN

IN DE KIJKER
E-learning antiwitwasbeleid voor de
verzekeringsmakelaar

E-learning de GDPR in 9 stappen

E-learning ABC van het
consumentenkrediet

De antiwitwaswet heeft de verzekeringsmakelaars en makelaars in bank- en
beleggingsdiensten administratieve
en organisatorische verplichtingen
opgelegd. De FSMA hecht groot belang
aan de naleving van de antiwitwaswetgeving en onderzoekt via inspecties
of de makelaarskantoren compliant
zijn. De algemene risicobeoordeling
is het startpunt van een degelijk
antiwitwasbeleid op kantoor.

Op 25 mei 2018 zijn de nieuwe
privacyregels in werking getreden,
die u als tussenpersoon ook moet
naleven. U moet kunnen aantonen
welke persoonsgegevens u verzamelt,
waarvoor u ze gebruikt en hoe u ze
beveiligt. Daarvoor kan u de handleiding
en modeldocumenten gebruiken die
BZB-Fedafin haar leden ter beschikking
stelt.

In deze e-learning:

Tijdens deze e-learning licht Luc
Willems de aanpak en uitvoering van
de risicobeoordeling toe. Aan de hand
van tekst, videos, quiz en steekkaarten,
leert de makelaar zelfstandig
deze risicobeoordeling uitvoeren,
documenteren en toepassen op de
interne organisatie.

Deze e-learning helpt u om uw kantoor
‘GDPR-proof ‘ te maken aan de hand
van een stappenplan en verscheidene
modeldocumenten van BZB-Fedafin.

• maakt u kennis met de verschillende
formules van consumentenkredieten en
hun het toepassingsgebied.
• krijgt u een overzicht van de
voornaamste verplichtingen omtrent
reclame voor consumentenkredieten.
• komt u te weten hoe een kredietovereenkomst tot stand komt en welke
kosten hieraan verbonden zijn.
• krijgt u een overzicht van de
verschillende voorwaarden voor de
terugbetaling en de beëindiging van
een consumentenkrediet.

2,5 punten verzekering (A700 011)

1 punt bank (B600 014)
1 punt verzekering (A700 011)
1 punt hypothecair krediet (500 174 C-H)
1 punt consumentenkrediet (500 174 C-H)

1 punt consumentenkrediet (500 174 C-H)

€ 125 (excl. BTW) voor BZB-Fedafin leden,
€ 250 (excl. BTW) voor niet-leden
Gratis voor medewerkers PC341

€ 50 (excl. BTW) voor BZB-Fedafin leden,
€ 100 (excl. BTW) voor niet-leden
Gratis voor medewerkers PC341

€ 50 (excl. BTW) voor BZB-Fedafin leden,
€ 100 (excl. BTW) voor niet-leden
Gratis voor medewerkers PC341

Inschrijven kan via www.edfin.be

Inschrijven kan via www.edfin.be

Inschrijven kan via www.edfin.be

BZB-Fedafin
verwelkomt
nieuwe leden
BZB-Fedafin heeft haar ledenbasis de voorbije maanden
opnieuw versterkt. GICA, de vriendenkring van de Franstalige
Crelan-agenten en de makelaars van Poggio Brokers, sloten
collectief aan bij onze beroepsvereniging. Welkom, en bedankt
voor het vertrouwen!

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS
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Gevolgen van corona
op je

aanvullend

bedrijfsleiderspensioen
Werk je via een vennootschap dan kan je als bedrijfsleider een aanvullend pensioen
opbouwen via een zgn. individuele pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering. De
opbouw van dit pensioen is fiscaalvriendelijk indien je alle voorwaarden respecteert. Welnu,
door de coronacrisis bestaat het risico dat je dit jaar niet aan de voorwaarden voldoet…
Wat zijn de valkuilen en waar moet je dit jaar zeker op letten?

Tijdelijk geen loon tijdens de lockdown?
Door de lockdown is het economisch
leven bijna tot een volledige stilstand
gekomen. Veel vennootschappen
draaien dit jaar minder omzet. Om
een liquiditeitscrisis te vermijden in je
vennootschap, overweeg je om jezelf
tijdelijk geen bedrijfsleidersloon toe
te kennen. Dit kan zowel positieve als
negatieve gevolgen hebben.
Minder personenbelasting.
Jezelf als bedrijfsleider tijdelijk geen loon
toekennen, betekent in principe ook een
lager bruto jaarloon. Voor het jaar 2020
zal je dan ook minder sociale zekerheidsbijdragen en minder personenbelasting
moeten betalen.
Pensioenpremie belastbaar!
Dat is de keerzijde van de medaille.
Indien je vennootschap dit boekjaar
een pensioenpremie stort in je IPT of
groepsverzekering, dan is die premie
enkel vrijgesteld - en moet je hier dus
geen belastingen op betalen - als je een
regelmatig en minstens maandelijks
bedrijfsleidersloon krijgt uit je
vennootschap! Heb je jezelf geen loon

toegekend tijdens bijvoorbeeld de maand
april, dan heb je geen maandelijks loon
ontvangen en is de premie een belastbaar
voordeel…
Bedrijfswagen of andere voordelen?
Heb je in je vennootschap een
bedrijfswagen die je privé gebruikt of
een ander belastbaar voordeel, dan is
het gelukkig anders. Die voordelen zijn
ook een ‘bedrijfsleidersloon’ en blijven
doorlopen tijdens de crisis. Je boekhouder
blijft dus een maandelijks loon (voordeel)
boeken in je vennootschap. Zo blijft de
pensioenpremie die je vennootschap stort
bij de verzekeraar, fiscaal vrijgesteld.
Opletten met de 80%-grens!
Je vennootschap kan de pensioenpremie
aftrekken van haar winst indien de zgn.
80%-grens niet wordt overschreden. De
premies die de vennootschap in uw IPT
of groepsverzekering stort, zijn aftrekbaar
voor zover dat je totale pensioen – dus
zowel het wettelijk als het aanvullend –
uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet meer
bedraagt dan 80% van je laatste normale
bruto jaarloon (zgn. referentieloon).
Een vermindering van je regelmatig en

maandelijks loon (incl. voordelen) heeft
tot gevolg dat de vennootschap een
lagere premie mag aftrekken. Ben je in
zo’n situatie, contacteer dan zeker je
adviseur of verzekeraar en vraag hem om
de 80%-grens te herberekenen o.b.v. je
verminderd loon.
G. Henin
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be

BZB-Fedafin lobbyt samen met
de sector om de impact van de
coronacrisis op levensverzekeringsproducten als IPT en VAPZ
te beperken. Zo wordt er onder
andere actief naar een oplossing
gezocht voor zij die hun volledige
premie in het begin van het jaar
hebben betaald, maar nu door een
uitstel van de sociale bijdragen
aan te vragen (omwille van de
coronacrisis), mogelijk fiscaal
gepenaliseerd zouden worden op
de reeds gestorte premies.

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

