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De redactie van Momentum en de

Dagelijks verschijnt er wel een artikel over hoe de COVID-19-crisis voor een digitale
versnelling zorgt. Sommigen spreken zelfs over de “golden age” voor de digitalisering.
De vraag is of iedereen hier wel klaar voor is. We kunnen niet ontkennen dat de digitale
versnelling een effect heeft op ons allemaal. Soms positief, maar soms ook negatief.
De zelfstandige tussenpersonen en hun medewerkers hebben de laatste maanden opnieuw
bewezen dat zij zeer ﬂexibel zijn, zowel in hun dienstverlening als in de werking op het
kantoor. Op heel korte termijn hebben zij hun activiteiten aangepast om een essentiële
dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Klanten met vragen rond de terugbetaling
van hun lening of de vraag om uitstel voor hun verzekeringen en bedrijven met problemen
kregen zowel digitaal als fysiek een snelle en correcte service. De steunmaatregelen van de
bank- en de verzekeringssector werden geduldig uitgelegd.
Er werd hard gewerkt, en dit zonder enige vergoeding voor deze bijkomende service.
Het zijn vooral de banken die deze digitale versnelling benadrukken en zich hierbij lustig
op de borst kloppen. Hoewel deze digitale initiatieven ongetwijfeld goed bedoeld zijn,
stellen we jammer genoeg vast dat dit vooral net bij deze banken gepaard gaat met een
enorme overlast voor de tussenpersonen en de klanten. Fancy apps en nieuwe tools
worden opgezet, maar coresystemen worden niet aangepast en nieuwe systemen worden
onvoldoende getest voor ze worden uitgerold. Onze leden hebben ons de afgelopen
periode dan ook meer dan anders gemeld dat IT-systemen haperen, dat de wachttijden
enorm oplopen, dat er foutieve brieven worden gestuurd naar klanten, enz.
Het is dan ook bijzonder spijtig dat deze crisis wordt aangegrepen om het digitale
verhaal zo te promoten, net wanneer het de fysieke tussenpersonen zijn die opnieuw het
verschil maken! Banken moeten hun verantwoordelijkheden nemen en indien nodig de
tussenpersonen compenseren voor de vele problemen die opgelost moeten worden door
deze tussenpersonen en hun medewerkers.
Deze goed nieuws-show over de digitale versnelling door de banken zien we niet alleen als
fake news, maar vooral als een gebrek aan respect voor de inzet van de vele mensen in de
kantoren. Misschien dat de banken zich beter op de borst hadden mogen kloppen over het
grote aantal aan bekwame mensen in de kantoren.

verantwoordelijke uitgever streven naar de
grootst mogelijke betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter
niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Die attitude hebben we veel minder gezien bij de verzekeraars. Zij weten dat de
tussenpersonen belangrijk werk verrichten en dat ze hen nodig hebben. Op dit punt kunnen
de banken duidelijk een voorbeeld nemen aan de verzekeringsmaatschappijen die met het
nodige respect voor de tussenpersonen samenwerken om de klanten te servicen.
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MONDMASKER VERPLICHT IN BANK- EN
VERZEKERINGSKANTOREN
Mondmaskers zijn vanaf 11 juli ook verplicht in bank- en verzekeringskantoren.
Deze verplichting geldt voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar die zich in de
publieke ruimte van een bank- of een verzekeringskantoor bevindt, zowel voor
personeelsleden als voor klanten. In de niet publiek toegankelijke delen is het
niet verplicht om een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat
deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit
niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocollen.
Ook de andere maatregelen om het coronavirus in te dijken, blijven van kracht.
Social distancing (het respecteren van 1,5m afstand) blijft belangrijk, net zoals
een goede handhygiëne. De sectorspecifieke richtlijnen PC 341 en PC307 kunnen
hierbij als leidraad genomen worden om de verspreiding van het virus tegen te
gaan en om uw medewerkers en klanten te beschermen (zie www.bzb-fedafin.be).

IMPACT OP DE ZELFSTANDIGE TUSSENPERSOON NEEMT AF
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.
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. Uit een nieuwe bevraging bij onze leden midden augustus blijkt
dat de impact op hun activiteiten globaal genomen afneemt, al gaven velen aan
dat de echte impact wellicht pas eind dit jaar of volgend jaar zichtbaar zal zijn.
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nieuwe venoot?

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.

Wanneer is de meerwaarde
op de verkoop van beleggingsaandelen belastbaar?

De maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, verplichtten
handelszaken en winkels midden maart te sluiten. Maar lange tijd was het niet
duidelijk hoe het precies zat met bank- en verzekeringskantoren en van welke
steunmaatregelen zij gebruik konden maken. Het BZB-Fedafin heeft kort op de bal
gespeeld en van bij het prille begin herhaaldelijk aangedrongen op duidelijkheid.
Hierbij geven we een overzicht van de belangrijkste evoluties sinds begin juli.

TERMIJN BIJSCHOLINGSPERIODE
MET 4 MAANDEN VERLENGD
De coronacrisis heeft ook een grote
impact op de bijscholingsverplichting.
Veel opleidingen werden noodgedwongen
geannuleerd en personen die bijscholing
moeten volgen, ondervonden
moeilijkheden om opleidingen bij te
wonen, zowel tijdens de lockdown als
na de versoepeling of opheffing van de
coronamaatregelen. Omwille van die
reden heeft de FSMA beslist om een
bijkomende termijn van 4 maanden toe
te kennen aan personen voor wie de
bijscholingsperiode verstrijkt op het einde
van 2020.
Dankzij deze verlenging krijgen deze
personen uitzonderlijk de mogelijkheid
om de bijscholing die normaal voor einde
2020 moest gevolgd worden, gespreid in
de tijd te volgen. Dat betekent echter niet
dat dit een invloed heeft op de
bijscholingsverplichtingen voor de
daaropvolgende periode. Voor de
volgende bijscholingsperiode gelden de
normale regels.

De uitzonderlijke regeling geldt meteen
voor alle verzekeringstussenpersonen die
op 1 januari 2020 ingeschreven waren
in de registers van de FSMA. Voor hen
liep de deadline sowieso af op het einde
van dit jaar, aangezien het bijscholingssysteem in verzekeringen sinds kort
gebaseerd is op jaarlijkse periodes.

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 dat door
de coronacrisis uitgesteld werd en pas
ingevoerd zal worden op 1 januari 2021.

Omwille van die reden heeft de FSMA
beslist om een bijkomende termijn van 4
maanden toe te kennen aan elke PCP in
opleiding voor wie de lockdown geheel
of gedeeltelijk binnen de voornoemde
termijn van 1 jaar valt.
Het gaat dus om:
• PCP’s in opleiding die op 18 maart
2020 sinds minder dan 1 jaar waren
aangesteld in die hoedanigheid,
• PCP’s in opleiding die tussen 18
maart 2020 en 30 juni 2020 zijn
aangesteld in die hoedanigheid.
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“Een verwittigd

verzekeringstussenpersonen’. Het rapport
behandelt een aantal knelpunten, schetst
telkens het wettelijk kader en geeft
adviezen.

makelaar
is er 2 waard”

De algemene conclusie is dat de verzekeringsmakelaars de eerste stappen
gezet hebben om aan antiwitwaswetgeving te voldoen, maar dat de meeste
verplichtingen niet correct worden
uitgevoerd op de werkvloer. Het gaat
hierbij om de algemene risicobeoordeling,
de individuele beoordeling op
klantenniveau, de identificatieverplichting,
het opsporen van atypische verrichtingen
en de toepassing van de bindende
bepalingen inzake financiële embargo’s.

De voorbije jaren brachten een aantal witwaszaken in ons land en de buurlanden
financiële instellingen in opspraak. Voor de toezichthouders Nationale Bank en FSMA
was dit de aanleiding om prioritair de focus te zetten op de risico’s en de naleving van
de witwasreglementering in de financiële sector.

Daarnaast was de FSMA zeer kritisch
over het functioneren van de AMLCO,
de operationele antiwitwasverantwoordelijke, in het kantoor. Ze stelden bij de
verantwoordelijke een laag kennisniveau
van de regels vast en een gebrek aan
sensibilisering en opleiding van het
personeel. Ten slotte stelde de FSMA
vast dat de interne maatregelen inzake
antiwitwas onvoldoende gedocumenteerd
worden.

De voorbije jaren brachten een aantal witwaszaken in ons land
en de buurlanden financiële instellingen in opspraak. Voor de
toezichthouders Nationale Bank en FSMA was dit de aanleiding
om prioritair de focus te zetten op de risico’s en de naleving van
de witwasreglementering in de financiële sector.
Bij de tussenpersonen zijn vooral de verzekeringsmakelaars
‘leven’ in beeld. Zij moeten een eigen antiwitwasbeleid
ontwikkelen op hun kantoor. Na de inwerkingtreding van de
nieuwe wet van 18 september 2017 was het een huzarenstuk
voor de makelaars om zich in te werken in de ‘risico-gebaseerde
benadering’ en het kantoor klaar te maken voor de nieuwe
aanpak.
De Nationale Bank organiseerde bevragingen en inspecties bij
alle banken en verzekeringsondernemingen. De FSMA deed
hetzelfde bij de ondernemingen waarop zij toezicht houdt. Het
voorbije jaar verrichte de FSMA 85 inspecties ter plaatse bij
makelaars om te onderzoeken of zij voldoende georganiseerd
waren om de risico’s te herkennen en hun dagelijkse werking
hierop afgestemd werd.
Deze inspectieronde had twee praktische uitkomsten: de
bezochte makelaars kregen een individueel rapport met
verbeterpunten; daarnaast werd een algemeen rapport over
de sector opgeleverd. Dat werd eind mei gepubliceerd met
als titel: ‘Strijd tegen witwassen van geld en financiering van
terrorisme - Vaststellingen na verschillende inspecties bij

Luc Willems, advocaat-bemiddelaar

Er is voor de makelaars dus nog heel
wat werk op de plank. De aanpak
van de witwas-mechanismen is een
maatschappelijke opdracht van de
financiële sector en de tussenpersonen.
België is internationaal een draaischijf van
drugstrafiek. Het crimineel geld zoekt zijn
weg naar de financiële instellingen. Het
is door een gezamenlijke inspanning van
alle actoren dat de toegangspoorten voor
de criminelen gesloten blijven. Zij zijn
naarstig op zoek naar de zwakke schakels
in het systeem. Daarom is het belangrijk
dat elke verzekeringsmakelaar alert is.
Daarom is preventie zo belangrijk. Voor
de FSMA blijft de strijd tegen antiwitwas
een prioriteit.
Binnen het bestek van deze bijdrage
worden de belangrijkste vaststellingen en
adviezen van het rapport doorgenomen.
Voor elke verzekeringsmakelaar is het
nuttig om dit aandachtig te lezen en zo
de eigen verbeterpunten te ontdekken.
Deze kunnen dan aangepast worden op
kantoorniveau.
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WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE
VASTSTELLINGEN EN ADVIEZEN?
1. De verantwoordelijken van het kantoor
Voor veel verzekeringsmakelaars blijft
het moeilijk om te vatten dat er twee
functies moeten aangesteld worden
binnen ket kantoor: de hooggeplaatste
leidinggevende en de AML Compliance
Officer (AMLCO). De FSMA hamert erop
dat beide functies aangeduid en vermeld
worden in het digitaal inschrijvingsdossier. Vooral de makelaar die alleen
werkt, begrijpt niet altijd waarom er twee
aanduidingen moeten zijn. Vooral de
‘hooggeplaatste leidinggevende’ wordt
vaak vergeten. De FSMA aanvaardt
voor de kleine ondernemingen dat één
persoon beide functies uitvoert.
De AMLCO heeft een permanente
opdracht binnen het kantoor. Bij de
inspecties bleek dat de aangeduide
AMLCO soms niet op de hoogte was
van wat de functie inhoudt. De AMLCO
moet over de nodige deskundigheid
beschikken en voldoende kennis hebben
van de Belgische antiwitwas-reglementering. Een aandachtspunt is tevens zijn
beschikbaarheid rekening houdend met
de andere functies die hij reeds vervult.
2. De algemene risicobeoordeling van
het kantoor
Vanuit de Edfin-opleidingen weten
de makelaars dat het fundament van
een goed antiwitwasbeleid start met
de algemene risicobeoordeling van
het kantoor. Dit is ook het element
waarover de FSMA reeds veel informatie
heeft overgemaakt aan de makelaars
en hen gesensibiliseerd heeft sinds de
inwerkingtreding van de nieuwe wet.
Zonder deze risicobeoordeling faalt elke
aanpak op kantoor.
Er kan niet genoeg gewezen worden op
het nuttige instrument dat de FSMA
ontwikkeld heeft voor de makelaars,
nl. de Excel-tabel ‘Mijn algemene
risicobeoordeling’. De makelaar die
deze Excel gebruikt heeft een handige
leidraad om hem te begeleiden door de
complexiteit van de risicobeoordeling.

De FSMA heeft vijf vaststellingen:
• De risicobeoordeling ontbreekt op het
kantoor
• De risicobeoordeling is niet aangepast
aan het kantoor
• De AMLCO kent de eigen
risicobeoordeling niet
• De risicocategorieën ontbreken
• De actualiseringsprocedure ontbreekt.
Het beschikken over een algemene
risicobeoordeling is dus niet voldoende.
Ze moet effectief de risico’s bevatten
die relevant zijn voor het kantoor.
De AMLCO moet deze opstellen (en
bijwerken) en laten goedkeuren door
het bestuursorgaan. De medewerkers
moeten de inhoud kennen. Het is op
basis van deze risicobeoordeling dat de
gedragslijnen, procedures en interne
controlemaatregelen opgesteld worden
voor het kantoor. Minstens jaarlijks
moet de AMLCO onderzoeken of de
risicobeoordeling nog aangepast is.
Voor de opmaak van de algemene
risicobeoordeling beschikt Edfin over
een e-learning die makelaars begeleidt
doorheen het traject. BZB-Fedafin
organiseert ook workshops met kleine
groepen makelaars om samen de
knelpunten van de risicobeoordeling te
bespreken en van elkaar te leren.
3. De beoordeling op klantenniveau
Wanneer de algemene risicobeoordeling
klaar is, worden de individuele klanten
in een risico-categorie ondergebracht.
Vooral de hoge risico’s vragen verhoogde
waakzaamheid. Wanneer deze
beoordeling voor een bepaalde klant niet
mogelijk is of niet uitgevoerd is, kunnen
er geen zaken met deze klant gedaan
worden. De makelaar moet aan de FSMA
kunnen aantonen dat de beoordeling voor
de klanten is uitgevoerd.
De FSMA maakt drie vaststellingen:
• Niet alle klanten kregen een
risicobeoordeling
• Verwarring met het IDD-klantenprofiel
of het risicolabel voor financiële
producten
• Onvoldoende gegevens verzameld over
de klant

ANTIWITWAS
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procedure heeft, is klaar om te doen
wat moet: het opsporen van atypische
verrichtingen. De vaststelling van deze
atypische verrichtingen wordt eerst intern
gemeld aan de AMLCO en daarna aan de
Cel voor Financiële Informatie (CFI).
De FSMA maakt twee vaststellingen:
• De interne procedure voor het
opsporen van atypische verrichtingen
ontbreekt
• De interne procedure voor de melding
van vermoedens ontbreekt
Het ontbreken van een interne procedure
is vrij regelmatig vastgesteld. Wanneer er
een procedure was, ontbraken in een
aantal gevallen de criteria voor het opsporen
van de atypische verrichtingen of de wijze
waarop het gemeld en onderzocht dient
te worden door de AMLCO.

Belangrijk is dat alle klanten, zowel
bestaande als nieuwe, in een risiconiveau
worden ondergebracht. Aan de FSMA
moet de makelaar kunnen verklaren
waarom een bepaald risiconiveau aan
een klant werd toegekend. Dit moet
gedocumenteerd zijn. Louter mondeling
toelichten volstaat niet.
4. De identiﬁcatie van de klant
‘Klanten kennen’ gebeurt door het
verzamelen van informatie en deze te
verifiëren. Hiermee kan de makelaar
met zekerheid vaststellen dat de klant
is wie hij beweert te zijn. Naargelang
het risiconiveau is er meer of minder
informatie nodig. De interne procedure
van het kantoor bepaalt hoe hiermee
omgegaan wordt. Een model ‘interne
procedure’ vindt de makelaar op het
ledengedeelte van de website van

BZB-Fedafin. De FSMA benadrukt bij
het gebruik van de modellen dat deze
steeds moeten aangepast worden aan de
eigenheid van het kantoor. Op basis van
de aanbevelingen uit het FSMA-rapport
verschijnt binnenkort een update van
dit model. Edfin begeleidt dit met een
e-learning gericht op het opstellen van
een interne procedure.
De FSMA maakt drie vaststellingen:
• De interne procedure ontbreekt of
wordt niet toegepast
• De interne procedure is onvolledig
• De verzamelde informatie in de
klantendossiers is ontoereikend of werd
niet geverifieerd
Naargelang het risiconiveau moeten
er aangepaste maatregelen zijn voor
de individuele klant. De FSMA wijst

erop dat bij gebruik van software om
witwas op te sporen er nog steeds een
interne procedure moet zijn en dat
de medewerkers duidelijke instructies
moeten hebben over het gebruik
van het programma. De procedures
moeten vlot beschikbaar zijn voor de
medewerkers en zij moeten daarvan op
de hoogte zijn (o.a. interne opleiding).
De FSMA heeft veel aandacht voor de
uiteindelijk begunstigden (UBO) bij
verzekeringsnemers-rechtspersonen. Dit
moet gedocumenteerd worden in het
klantendossier.
5. De atypische verrichtingen en de
melding van vermoedens
Een makelaar die de algemene
risicobeoordeling heeft uitgevoerd, de
klanten individueel een risiconiveau
heeft toegekend en een degelijke interne

De FSMA stootte regelmatig op de
verklaring van makelaars dat gelden
die afkomstig zijn van een Belgische
bankrekening volstaan om te besluiten dat
de oorsprong wettelijk is. Dit klopt niet.
Deze gelden kunnen afkomstig zijn van
een misdrijf. Vennootschappen zijn soms
louter doorvoerplatforms van witwasverrichtingen. Ook hier is verantwoording
van herkomst van de geldmiddelen en het
vermogen noodzakelijk.
Bij het vaststellen van een atypische
verrichting dient dit onmiddellijk gemeld
te worden aan de CFI.
6. Kennis van de AMLCO en
sensibilisering van de medewerkers
Zoals hierboven vermeld, is het niet
alleen voldoende om een AMLCO aan te
duiden binnen het kantoor. Deze cruciale
medewerker moet ook de principes van
de antiwitwas-reglementering kennen en
kunnen toepassen.
De FSMA maakt drie vaststellingen:
• Gebrek aan kennis over de politiek
prominente personen (PPP’s)
• Gebrek aan kennis over bindende
bepalingen in verband met financiële
embargo’s
• Gebrek aan kennis over atypische
verrichtingen en de melding van
vermoedens aan CFI
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Het zaken doen met politiek prominente
personen is een gevoelige zaak. De
wetgeving is heel strikt. Het gaat steeds
om een hoog risico. De FSMA hecht
daarom veel belang aan de kennis om
PPP’s te identificeren en de verhoogde
waakzaamheid toe te passen. Het
gaat ook om de familieleden en de
geassocieerden. De FSMA stelde een
gebrek aan kennis vast bij veel kantoren.
Over de kennis van de ‘bindende
bepalingen inzake financiële embargo’s’
bleek de helft van de AMLCO’s hier
onvoldoende kennis van te hebben. Dit
betekent bijvoorbeeld dat hij geen enkel
land onder embargo kan opnoemen, dat
hij niet weet dat niet alleen aan landen
maar ook aan geïdentificeerde personen
een sanctie kan worden opgelegd, of
dat hij niet weet waar hij informatie
kan vinden. Met klanten die in verband
gebracht worden met deze embargo’s
wordt nooit zakengedaan.
AMLCO’s bleken ook bijvoorbeeld
niet te weten hoe de bestuurders van
vennootschappen kunnen gecontroleerd
worden, wat atypische verrichtingen zijn
en wat de CFI is.
Voor de makelaars is hier de belangrijkste
opdracht: een degelijke opleiding van de
AMLCO en de permanente sensibilisering
van de medewerkers.
7. Het verzamelen van informatie en
documenten
De nieuwe wet verplicht de makelaar om
de verzamelde informatie en documenten
gedurende tien jaar bij te houden.
De FSMA stelde tijdens de inspecties
vast dat er een tekort aan documentatie
is. De makelaars kennen hun klanten en
kunnen dit mondeling goed toelichten.
De FSMA wenst echter dat dit op papier
of elektronisch kan aangetoond worden.
Informatiefiches moeten bijvoorbeeld
volledig ingevuld zijn.

WAT KAN EEN MAKELAAR DOEN?
Het FSMA-rapport opent met
het volgende: ‘De FSMA heeft in
het algemeen vastgesteld dat de
onderworpen entiteiten de meeste

antiwitwas-verplichtingen niet naar
behoren hadden nageleefd.’
Na de afkondiging van de nieuwe Wet
in 2017 is deze heel snel in werking
getreden. De sector was er nog niet klaar
voor. De risico-gebaseerde benadering
is een belangrijke en interessante
vernieuwing, maar houdt ook een omslag
in qua houding en cultuur. De strijd tegen
witwassen overstijgt immers de klassieke
relatie tussen de financiële sector en de
consument. Het is een taak en plicht van
algemeen belang.
De FSMA heeft samen met BZB-Fedafin,
Assuralia en de andere federaties uit
de verzekeringssector geïnvesteerd in
bewustwording en opleiding. Het is een
zoektocht om de gepaste instrumenten
te vinden. Efficiëntie in een economische
context is belangrijk. Het FSMA-rapport
is een nuttig instrument om de
verwachtingen van de toezichthouder
te kennen en deze toe te passen in de
praktijk. Het is ook een wake-up call voor
de makelaars die het dosssier nog even
op hun beloop lieten of enkel vertrouwen
op software. Een goede interne procedure
en regelmatige opleiding, intern en extern,
zijn de sleutels voor succes.
De tendens tekent zich wel af aan de
horizon: de antiwitwas-reglementering is
een blijver en zal op het terrein moeten
toegepast worden. De FSMA zal ook van
zijn adviserende en controlerende functie
evolueren naar sanctionerend voor hen
die het niet te nauw nemen met de regels.
Een verwittigd makelaar is er twee waard!
Luc Willems
Advocaat - bemiddelaar

EDFIN-OPLEIDINGEN
• Antiwitwaswetgeving in de praktijk:
hoe herken ik een witwasoperatie?
7 okt (Sint-Niklaas)
• Witwasoperaties voorkomen in het
bankkantoor
14 oktober (Sint-Niklaas)
16 oktober (Laakdal)
• Antiwitwasbeleid voor de
verzekeringsmakelaar in 7 stappen
(e-earning)
Schrijf in via www.edfin.be

ANTIWITWAS

ANTIWITWAS

De

sectorcode

is dood, daar is

de AML -code
Veel makelaars zien de antiwitwasregels als dubbel werk met de verplichtingen voor
de verzekeringsondernemingen. En dat klopt. De verzekeringsondernemingen én de
verzekeringsmakelaars ‘leven’ zijn aan identiek dezelfde regels van de wet onderworpen. Elk apart
moeten zij aan alle verplichtingen voldoen: identiteit verifiëren, karakteristieken van de klant,
herkomst van de geldmiddelen en het vermogen, enz. Bij agenten ligt het anders. Zij werken in
naam en voor rekening van de verzekeringsonderneming. Daar drukken de verplichtingen op de
verzekeringsonderneming en zijn de agenten de uitvoerders van het beleid.

Onder de oude wet van 1993 was de
vaststelling van ‘dubbel werk’ al gemaakt
door de verzekeringssector. BZB-Fedafin
en de andere federaties uit de
verzekeringssector zijn daarom samen
aan tafel gaan zitten en hebben
getracht een onderlinge taakverdeling
uit te werken. In februari 2013 werd
deze taakverdeling gepubliceerd in de
Sectorcode. Dit werd de leidraad voor
de onderlinge afspraken inzake de strijd
tegen witwassen van geld.
De nieuwe wet van 18 september 2017
zorgde ervoor dat de Sectorcode van 2013
gedateerd is. Sinds 2019 is een werkgroep
met vertegenwoordigers van BZB-Fedafin
en de andere federaties volop bezig met
de herziening van de Sectorcode. Het
ontwerp werd recent voorgelegd aan de
toezichthouder FSMA. De FSMA kleeft
het standpunt aan dat de wettelijke
verplichtingen toegepast moeten worden
door zowel de verzekeringsmakelaars
als de verzekeringsondernemingen.
Anderzijds begrijpt zij dat de sector
een aantal pragmatische afspraken wil
maken over de onderlinge taakverdeling
en dubbel werk wil vermijden. De FSMA
en de Nationale Bank kennen de inhoud
van de AML-Code, maar zijn er niet door
gebonden. De Wet van 2017 heeft steeds
voorrang op de AML-Code.
Momenteel zit de herziening van de
oude Sectorcode in de eindfase. Zij
dient goedgekeurd te worden door de
bestuursorganen van BZB-Fedafin en
de andere federaties. De naam zal
veranderen in ‘AML-Code’.
De contouren van de AML-Code zijn reeds
duidelijk:

1.		 De AML-Code bevat zowel algemene
informatie over het antiwitwasbeleid
als een aantal afspraken die
verzekeringsondernemingen en
makelaars onder elkaar als bindend
beschouwen.
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2.		 Voor de identificatie en de verificatie
heeft de makelaar het rechtstreekse
contact met de klant. Hij verzamelt
de gegevens over het klantenprofiel.
De verzekeringsonderneming
van haar kant zal nagaan of de
verzameling van de identiteitsgegevens correct en volledig is
gebeurd. De verzekeringsonderneming vraagt dus niet nogmaals
dezelfde gegevens op bij de klant.
Zo wordt dubbel werk vermeden. De
makelaar blijft het aanspreekpunt.

3.		 Voor het vaststellen of een klant
een Politiek Prominente Persoon
(PPP) is, moet de makelaar de klant
ondervragen. De verzekeringsonderneming gaat bij de uitbetaling na of
de begunstigde een PPP is.

7.		 Het eerstelijnstoezicht is vooral de
taak van de verzekeringsmakelaar
in direct contact met de klant.
Het tweedelijnstoezicht vraagt
een geautomatiseerd toezicht met
gespecialiseerde software. Dat
behoort toe aan de verzekeringsonderneming. De doorsnee makelaar
beschikt niet over deze IT-systemen.
Met dit tweedelijnstoezicht kan
de verzekeringsonderneming de
evolutie van het contract volgen
en extra controles uitvoeren op
het vlak van premiecumul of het
overschrijden van drempels. Dit
toezicht maakt het ook mogelijk om
atypische verrichtingen te ontdekken
die niet waarneembaar waren in de
eerste lijn.

8.		 Indien het verzoek tot uitbetaling
4.		 Voor de doorlopende waakzaamheid
is de makelaar aandachtig voor
de knipperlichten die wijzen
op atypische transacties of het
overschrijden van drempelbedragen.
Zij melden dit aan de verzekeringsonderneming en eventueel aan
de CFI.

5.		 Voor de controle op de bindende
bepalingen inzake financiële
embargo’s zijn de verzekeringsondernemingen dan weer goed
uitgerust met actuele databanken en
IT-tools om klanten te detecteren die
gevat worden door deze embargo’s
en sancties. Zij melden dit aan de
Thesaurie en brengen de makelaar
op de hoogte dat er geen zaken
kunnen gedaan worden met deze
klant.

6.		 Tijdens de looptijd van het
verzekeringscontract actualiseert
de makelaar bij elk evenement de
identiteitsgegevens en blijft hij
waakzaam voor de knipperlichten.
De verzekeringsonderneming
controleert of bijkomende
verrichtingen stroken met het
profiel van de klant en blijft alert
voor de bindende bepalingen inzake
financiële embargo’s.

van de prestatie gebeurt via de
verzekeringsmakelaar, doet deze
opnieuw de verificatie van de
identiteit met aandacht voor de
knipperlichten. De verzekeringsonderneming van haar kant zal
opnieuw nagaan of de identificatie
volledig en correct is uitgevoerd
en een controle verrichten op de
toepassing van embargo’s.
Dit overzicht is louter informatief
zodat de BZB-Fedafin-leden weten
wat er aankomt. Het is nu wachten op
de definitieve goedkeuring. Zodra de
eindtekst er is, zal BZB-Fedafin deze aan
haar leden bezorgen. Om er ook een
praktisch instrument van te maken voor
de makelaars, zullen er aanpassingen
voorgesteld worden aan het model van
interne procedure dat gebruikt wordt voor
het antiwitwasbeleid op kantoor. In alle
geval: You‘ll never walk alone. Makelaars
en verzekeraars hebben er alle belang bij
om samen op trekken in de strijd tegen
het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme.

Luc Willems
Advocaat-bemiddelaar

B2B
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Verbod op

misbruik van

economische

afhankelijkheid
Nieuw!
1. NIEUW VERBODEN GEDRAG IN RELATIES TUSSEN
ONDERNEMINGEN (B2B)
Het misbruik van economische afhankelijkheid werd in het
Belgische recht ingevoerd door de wet van 4 april 2019 (de
“B2B”-wet genoemd), die met name boek IV van het Wetboek van
economisch recht betreffende het mededingingsrecht aanvult.

Doe meer met Brio.
Ook bijleren!

Oorspronkelijk verbood dit boek IV restrictieve mededingingspraktijken zoals kartels en misbruik van machtspositie.
De B2B-wet voert een nieuw artikel IV.2/1 in het Wetboek van
economisch recht in, dat voortaan ook het verbod oplegt “in
hoofde van één of meer ondernemingen misbruik te maken
van een positie van economische afhankelijkheid waarin één of
meerdere ondernemingen zich bevindt, waardoor de mededinging
kan worden aangetast op de betrokken Belgische markt of op een
wezenlijk deel daarvan”.

Alles uit Brio halen? Handig, met onze gloednieuwe
contextuele hulp. Dankzij de duidelijke en concrete uitleg
bij elke procedure ga je een stuk efficiënter aan de slag.
Zo bespaar je heel wat tijd.

Zo is het voor een onderneming verboden misbruik te maken van
haar positie ten opzichte van een andere onderneming, voor zover
drie cumulatieve voorwaarden vervuld zijn: (1) het bestaan van een
positie van economische afhankelijkheid, (2) een misbruik van die
positie en (3) een mogelijke aantasting van de mededinging op de
Belgische markt of een deel daarvan.

Ontdek alle voordelen van Brio op www.portima.com/nl/brio

De economische afhankelijkheid verwijst naar een relatieve
marktmacht die impliceert dat de onderneming, zelfs indien zij
niet de volledige markt domineert, een macht bezit die haar een
dwangvermogen over één of meerdere economische partners
DEVELOPED BY PORTIMA

Christine Canazza, Dienst Mededinging,
DG Economische regelgeving, FOD Economie

B2B

geeft. De partner kan niet volledig
vrij handelen, wat de economische
relaties uit balans brengt en kan leiden
tot een situatie van economische
afhankelijkheid. Bij e-commerce denken
we bijvoorbeeld aan praktijken zoals
het manipuleren van de indeling van
producten door onlineplatformen of het
door een producent aan zijn distributeurs
opgelegde verbod op onlineverkoop.
Ondernemingen die het slachtoffer
zouden zijn van een dergelijk misbruik
kunnen een beroep doen op procedures
in de B2B-wet die reeds eerder bestonden
en die eveneens bepaalde mogelijkheden
openen voor nieuwe vorderingen.

B2B

2. HOE KUNNEN ONDERNEMINGEN
HUN RECHTEN LATEN GELDEN
IN GEVAL VAN MISBRUIK VAN
ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID?
Bij een vorige bijdrage in dit tijdschrift
(Momentum maart 2020) hebben
wij reeds uitgelegd hoe bedrijven een
vordering tot staking of een vordering
tot collectief herstel kunnen instellen.
Deze mogelijkheden kunnen ook gebruikt
worden bij misbruik van economische
afhankelijkheid.
Maar naast deze rechtsmiddelen die
openstaan voor verschillende inbreuken
op het Wetboek van economisch recht,
zijn er nog andere mogelijkheden
voor ondernemingen, nu het misbruik

Henri Culot, professor aan de UCLouvain, advocaat

van economische afhankelijkheid
wordt ingevoegd in de bepalingen
betreffende het mededingingsrecht.
In België wordt de naleving van het
mededingingsrecht verzekerd door de
Mededingingsautoriteit en de nationale
rechtbanken. Zo kunnen ondernemingen
die het slachtoffer zijn van misbruik
van economische afhankelijkheid
een vordering tot schadevergoeding
instellen voor inbreuken op het
mededingingsrecht of een dergelijk
misbruik laten vaststellen door de
Belgische Mededingingsautoriteit. De
nationale rechtbanken zijn immers
bevoegd om kennis te nemen van
vorderingen tot een vergoeding van de
schade veroorzaakt door inbreuken op het
mededingingsrecht (A) en de Belgische
Mededingingsautoriteit om inbreuken
op het mededingingsrecht vast te stellen
en boetes op te leggen aan de betrokken
ondernemingen (B).
A. De vordering tot schadevergoeding
voor inbreuken op het
mededingingsrecht
De vordering tot schadevergoeding voor
inbreuken op het mededingingsrecht werd
recent ingevoerd in het Belgisch recht met
het oog op de omzetting van de Europese
richtlijn 2014/104.
Ondernemingen die het slachtoffer zijn
van schade als gevolg van een inbreuk
op het mededingingsrecht kunnen bij de
ondernemingsrechtbank een vordering
instellen tegen de onderneming die
deze inbreuk heeft gepleegd. Om deze
vordering doeltreffend te maken, heeft de
wet bijzondere regels bepaald die verband
houden met de bewijzen. Zo beschikt de
rechter bijvoorbeeld over een zeer grote
injunctiebevoegdheid voor de overlegging
van bepaalde bewijzen ten aanzien
van partijen of derden, waarbij hij een
bescherming voor bepaalde vertrouwelijke
informatie waarborgt. Hij kan ook de
overlegging vragen van bepaalde bewijzen
die opgenomen zijn in het dossier van de
Mededingingsautoriteit.
Ondernemingen die schade hebben
geleden, veroorzaakt door een inbreuk op
het mededingingsrecht, hebben het recht
om volledige vergoeding van deze schade
te verkrijgen.
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B. Beroep op de Belgische
Mededingingsautoriteit
De Belgische Mededingingsautoriteit is
een onafhankelijk bestuursorgaan dat
samenwerkt met de mededingingsautoriteiten van de andere lidstaten van
de Europese Unie en met de Europese
Commissie, binnen het Europese
mededingingsnetwerk.
De keuze om het misbruik van
economische afhankelijkheid te
kwalificeren als een restrictieve
mededingingspraktijk heeft tot
gevolg dat de slachtoffers een beroep
zullen kunnen doen op de Belgische
Mededingingsautoriteit, die over
aanzienlijke onderzoeks-, dwang- en
sanctiebevoegdheden beschikt.

Een dossier van misbruik van
economische afhankelijkheid kan ter
kennis worden gebracht van de Belgische
Mededingingsautoriteit via verschillende
kanalen: een door een onderneming
ingediende klacht kan bij de autoriteit
aanhangig worden gemaakt, een zaak
kan bij haar aanhangig worden gemaakt
op verzoek of bevel van de minister
of van een economische regulator of
de autoriteit kan ambtshalve optreden
wanneer ze een verstoring vaststelt.
Na aﬂoop van de procedure bij de
Autoriteit kan aan de onderneming die
zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik
van economische afhankelijkheid een
boete, maar ook een dwangsom worden
opgelegd.

CONCLUSIE
Ondernemingen beschikken dus
over verschillende middelen om zich
te verdedigen tegen misbruik van
economische afhankelijkheid. Naast
het beroep op de rechter kunnen zij
zich ook wenden tot de Belgische
Mededingingsautoriteit, die over
aanzienlijke middelen beschikt om deze
nieuwe inbreuk te bestraffen.

Christine Canazza, Dienst Mededinging,
DG Economische regelgeving,
FOD Economie
Henri Culot, professor aan de UCLouvain,
advocaat

Bestel vandaag uw
Consumptiecheque!
Een voordelige beloning voor uw medewerkers, een welkom
bonus voor horeca, cultuurhuizen, sportverenigingen en kleine
handelszaken
Tot € 300 per medewerker

Een papieren cheque voor algemeen betaalgemak

100% fiscaal aftrekbaar en
belastingvrij

Meer koopkracht om uw medewerkers te belonen
voor hun inspanningen tijdens de crisis.

Een uitgebreid netwerk: alle zaken die in aanmerking komen, kunnen de Consumptiecheque als
papieren betaalmiddel aanvaarden zelfs als ze nog geen Edenred-partner zijn.

Hoe gaat u te werk?
1

Laat uw medewerkers een overeenkomst
ondertekenen (modellen vindt u op edenred.be)

2

Vul het bestelformulier op edenred.be in

3

U ontvangt de cheques per
beveiligd transport

Exclusieve voordelen voor
leden van BZB-Fedafin
-30% Ticket Restaurant*
-35% Ticket EcoCheque*
Alle informatie vindt u op bzbfedafin.edenred.be
* Korting berekend op de basisdienstverlening.
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Aantal

tussenpersonen
daalt verder

Het aantal tussenpersonen zit al jaren in dalende lijn en dit was ook
in 2020 niet anders. Buiten de herverzekeringstussenpersonen zien we in 2019
opnieuw een daling bij alle categorieën van tussenpersonen. Daar zitten de vele
fusies en overnames en de digitalisering ongetwijfeld voor een stuk tussen.

Op 31 december 2019 waren er 10.490 verzekeringstussenpersonen ingeschreven in het register van de verzekerings- en
herverzekeringstussenpersonen. Dit zijn er 564 minder dan op
31 december van het voorgaande jaar. In het register van de
tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten waren er 2288
tussenpersonen ingeschreven. Dit is een vermindering met 272
in vergelijking met het jaar voordien. De dalende trend zien we
ook bij de krediettussenpersonen. Eind 2019 daalde het aantal
ingeschreven bemiddelaars in hypothecair krediet met bijna 10%
en zakte het aantal bemiddelaars in consumentenkrediet met iets
meer dan 6% ten opzichte van het aantal tussenpersonen dat
eind 2018 ingeschreven was.

Meestal betrof het tussenpersonen die zichzelf uit het register
uitschreven. Alles wijst erop dat fusies en overnames in de
sector de voornaamste reden zijn waarom tussenpersonen
hun activiteiten beëindigen. Ook de stijgende leeftijd van de
bemiddelaars, de digitalisering van de sector en reorganisaties in
distributiemodellen zijn factoren die daarbij een rol spelen.
Ook de FSMA kan het initiatief nemen om de inschrijving van
een tussenpersoon door te halen. Wanneer ze vaststelt dat
een tussenpersoon de inschrijvingsvoorwaarden niet naleeft,
dan zal zij aan de tussenpersoon vragen om zich in regel te
stellen. Gebeurt dit niet dan zal de FSMA de tussenpersoon
formeel aanmanen en legt zij de tussenpersoon een termijn
op waarbinnen hij de tekortkoming moet verhelpen. Geeft de
tussenpersoon daar geen gevolg aan, dan wordt hij geschrapt uit
het register.
Zo schrapte de FSMA in 2019 de inschrijving van 415
tussenpersonen uit de registers omdat zij niet langer voldeden
aan de inschrijvingsvereisten. Daarnaast schorste de FSMA de
inschrijving van zes tussenpersonen tijdelijk (zie tabel pagina 9).
In 2019 heeft de FSMA ook 16 aanvragen tot inschrijving
geweigerd omdat de inschrijvingsvoorwaarden niet waren
vervuld. In zes gevallen oordeelde de FSMA dat de kandidaat-tussenpersoon niet beschikte over de vereiste geschiktheid en
professionele betrouwbaarheid.

SCHRAPPINGEN
Inschrijvingdossier niet in orde

22

Geschiktheid en professionele betrouwbaarheid niet vervuld

7

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet in orde

54

Samenwerking met ombudsdiensten niet toerijkend

2

Bijdrage in werkingskosten niet betaald

301

Tussenpersoon failliet

29

SCHORSINGEN

6
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AANDACHTSPUNTEN OM UW
INSCHRIJVING IN ORDE TE
HOUDEN
1. Betaal uw bijdrage in de
werkingskosten van de FSMA
Alle partijen die onder het toezicht staan
van de FSMA moeten bijdragen in de
werkingskosten van de toezichthouder,
dus ook de zelfstandige financiële
tussenpersonen. 301 tussenpersonen
betaalden hun bijdrage niet in 2019 en
werden als gevolg daarvan geschrapt.
2. Zorg dat u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt
Wie actief wil zijn als zelfstandig
financieel tussenpersoon, moet een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
hebben. Zoals elk jaar werden er in 2019
opnieuw enkele tientallen tussenpersonen
geschrapt omdat ze niet in orde waren
met deze wettelijke verplichting.
3. Antwoord op vragen van ombudsdiensten
Zorg dat u steeds vragen beantwoordt
van de Ombudsman in het kader van een
klacht. Zo niet, riskeert u een schrapping
zoals dat bij twee tussenpersonen het
geval was in 2019.

GOED VERZEKERD VIA
BZB-FEDAFIN
BZB-Fedafin onderschreef een polis
bij AIG om ervoor te zorgen dat u
maximaal ingedekt bent. Opgelet:
dit betreft een groepspolis en dit
betekent dat u deze polissen enkel
kan onderschrijven indien u lid bent
en blijft van BZB-Fedafin.
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4. Lees uw mails van de FSMA
De FSMA communiceert met
tussenpersonen per mail over hun
inschrijvingsdossier. Zo was er een
tussenpersoon die een rappel ontving
in zijn mailbox met betrekking tot zijn
dossier met de melding dat hij dit tegen
een bepaalde datum in orde moest
brengen. De persoon in kwestie heeft
hier niet veel belang aan gehecht omdat
dit per mail gecommuniceerd werd en hij
ervan uitging dat FSMA dit enkel met een
officieel schrijven zou doen. Maar niets is
minder waar. Lees uw mails van de FSMA
dus steeds met de nodige aandacht!

procedures, alsook naar de kwaliteit van
een steekproef van klantendossiers. Ze
ging na hoe belangrijke delen van de
wetgeving ingevuld werden, zoals de
evaluatie van risico’s, de identificatie en
controle van de identiteit van klanten, het
respecteren van embargo’s, het omgaan
met atypische transacties en het melden
van mogelijk verdachte transacties aan de
Cel voor Financiële Informatieverwerking.
Daarnaast controleerde ze ook hoe
gegevens en documenten bewaard
worden, hoe het staat met de kennis van
personeelsleden over de wetgeving en
hoe ze hiervoor gesensibiliseerd worden.

5. Zorg dat u in orde bent met uw
antiwitwasverplichtingen
We kunnen het niet genoeg benadrukken:
zorg dat u in orde bent met uw
verplichtingen inzake antiwitwas. De
FSMA hecht erg veel belang aan de
naleving van de antiwitwasregels. Getuige
daarvan zijn de vele nieuwsbrieven en
circulaires die de toezichthouder de
laatste jaren hieromtrent verspreidde
en de controles op de naleving van de
verplichtingen. Het is ook een materie die
in de toekomst niet stilletjes aan naar de
achtergrond zal verdwijnen.

6. Antwoord op bevragingen van FSMA
De FSMA zet meer en meer in op
bevragingen om beter zicht te krijgen
op de sector van de tussenpersonen en
kredietgevers. Een bevraging kan worden
gericht aan alle tussenpersonen, of kan
zich specifiek richten op een welbepaald
deel ervan. Dit hangt steeds af van het
voorwerp van de bevraging.

In 2019 deed de FSMA in dit kader
meer dan 100 inspecties ter plaatse bij
verzekeringstussenpersonen, makelaars
in bank- en beleggingsdiensten,
kredietgevers, kleinschalige beheerders
en wisselkantoren. Bij de makelaars keek
de FSMA met bijzondere aandacht naar
ondernemingen met een belangrijke
omzet van tak 23-producten.
Bij de inspecties keek de FSMA naar
de effectieve toepassing van de

De FSMA organiseert in 2020 voor het
derde jaar op rij een bevraging over
de naleving van de antiwitwaswetgeving. In 2020 voert de FSMA voor
het eerst een bevraging uit over de
naleving van de gedragsregels inzake
verzekeringsdistributie.
Tussenpersonen en kredietgevers zijn
verplicht om te antwoorden op de vragen
van de FSMA. Indien zij dit niet doen,
riskeren zij hun inschrijving of vergunning
te verliezen. We stelden de FSMA hierover
enkele vragen.

INSPECTIE TER PLAATSE

CONTROLE VANOP AFSTAND

Verzekeringstussenpersonen

88

100

Makelaar in bank- en beleggingsdiensten

8

/

Kredietgevers

5

8

Kleinschalige beheerders

5

5

Wisselkantoren

3

3
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TIP: LAAT UW RECLAME OP VOORHAND CONTROLEREN DOOR DE FSMA
Voor verzekeringsproducten voorziet de wet geen
verplichte voorafgaande goedkeuring van reclameboodschappen. De FSMA kan de reclame wel controleren eens
ze effectief gebruikt wordt. Bij zo’n controles worden alle
publicitaire dragers gescreend. Het gaat onder meer om
websites, infofiches, brochures, radio- en tv-spots, … De
controles gebeuren gericht, op basis van onder meer eigen
opzoekingen, klachten of inspecties.
De FSMA voerde in 2019 grondige analyses uit van 152
dossiers van voornamelijk verzekeraars en tussenpersonen.
Ze analyseerde in totaal 270 webpagina’s en 115 andere
publicitaire documenten zoals brochures, e-mails, artikelen
en radio- en tv-spots. In 49 procent van de dossiers stelde ze
tekortkomingen vast.
De publiciteit bevatte dikwijls onvoldoende informatie

en in heel wat publicitaire documenten zijn subjectieve
beoordelingen opgenomen, die bedoeld zijn om bij
consumenten een positief gevoel te creëren. De mogelijke
voordelen van het verzekeringsproduct worden benadrukt
zonder dat een correcte, duidelijke en evenwichtige indicatie
van de risico’s, beperkingen of voorwaarden wordt gegeven.
Wacht niet op een eventuele controle van de FSMA en leg
uw publiciteit aan de toezichthouder voor. De FSMA stelt
vast dat verzekeraars en tussenpersonen dit vaker deden
op eigen initiatief in 2019. De FSMA juicht deze praktijk toe
aangezien ze op deze wijze vóór de publicatie van publicitaire
documenten in dialoog kan treden met de verschillende
partijen die reclame wensen te maken, wat de kwaliteit van de
publiciteit verhoogt.

BEVRAGING GEDRAGSREGELS IDD

Wanneer en hoe werden verzekeringstussenpersonen
bevraagd over hun naleving van de gedragsregels
inzake verzekeringsdistributie?

Wat wil de FSMA precies te weten komen aan de
hand van deze bevraging?

De bevraging van de verzekeringstussenpersonen betreffende
de gedragsregels heeft in het voorjaar van 2020 voor de eerste
keer plaatsgevonden. De uitnodiging en bijkomende informatie
betreffende de bevraging is begin februari 2020 uitgestuurd
naar de geselecteerde verzekeringstussenpersonen die actief
waren in takken “leven”. Deze tussenpersonen hadden een
maand de tijd om de bevraging online op het FiMiSbevragingsplatform van de FSMA in te vullen. Ook in de
toekomst zal de bevraging betreffende de gedragsregels jaarlijks
plaatsvinden in het voorjaar volgens deze methode hierboven
beschreven.
Daarnaast kan de FSMA ook op andere manieren informatie
inzamelen in het kader van haar toezicht, zoals bijvoorbeeld een
punctuele bevraging in het kader van een thematische controle
of een ad hoc controle.

IDD, voluit de Insurance Distribution Directive, is een Europese
richtlijn die regels bevat over de distributie van verzekeringen.
Één van de belangrijkste doelen van de IDD is ervoor te zorgen
dat de juiste producten aan de juiste personen worden verkocht
of, in andere woorden, dat de verkochte producten met de
behoeften van de cliënt overeenstemmen. Het is van belang
dat elke verzekeringsdistributeur deze gedragsregels naleeft.
Deze richtlijn vormt een nieuwe fase in de harmonisering van
de Europese verzekeringsmarkt en verzekert de verlenging van
de voormalige Belgische AssurMiFID-regels, voor wat betreft de
gedragsregels.
Met de uitgestuurde bevraging wenst de FSMA te bepalen welke
verzekeringstussenpersonen gecontroleerd zouden moeten
worden op basis van een “risk-based approach”. Op basis van die
gegevens, zal de FSMA haar IDD-controleplan ten aanzien van
de verzekeringstussenpersonen bepalen.

Moesten alle verzekeringstussenpersonen de
vragenlijst invullen? Zo niet, op welke basis werd er
geselecteerd?

Zijn er al tussenpersonen geschrapt of geschorst
omdat ze niet geantwoord hebben op een bevraging
van de FSMA inzake antiwitwas?

De selectie van de verzekeringstussenpersonen die de vragenlijst
hebben ontvangen in het voorjaar van 2020 vormde een
representatieve steekproef van de gehele marktpopulatie. De
selectie was gebaseerd op bepaalde criteria zoals de aard of de
omvang van de activiteiten van de verzekeringstussenpersoon in
het voorbije jaar.
De FSMA vindt het wenselijk dat de steekproef een correcte
weergave vormt van de gehele marktpopulatie.

De FSMA geeft steeds een redelijke termijn om te antwoorden
op de bevragingen die zij verstuurt. Indien de betrokkene niet
antwoordt binnen de gestelde termijn, worden in eerste instantie
verwittigingen en rappels verstuurd. De FSMA kan maatregelen
nemen tegen de personen die niet reageren op een dergelijke
bevraging en de rappels. Deze maatregelen kunnen zelfs gaan tot
de schrapping van de inschrijving voor de zwaarste gevallen. De
FSMA heeft in het verleden in bepaalde dossiers reeds gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid.

VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN

“Hou het
				digitale
menselijk”
In 2019 ontving de Ombudsman van de Verzekeringen opnieuw meer aanvragen
tot tussenkomst. Het aantal aanvragen dat betrekking heeft op een tussenpersoon
is daarentegen verder gedaald. Uit het jaarverslag van de Ombudsman van de
Verzekeringen blijkt bovendien dat er nood is aan meer menselijk contact als gevolg
van de toenemende digitalisering en een verminderde toegankelijkheid van de diensten.
Ombudsman Laurent de Barsy antwoordt op enkele van onze vragen.

In jullie jaarverslag staat dat de digitaliseringsprojecten
in de verzekeringssector niet altijd het verwachte
resultaat hebben opgeleverd. Waaruit blijkt dit? En
wat is jullie aanbeveling hieromtrent aan de sector?
In de klachten die we ontvangen kaart de consument regelmatig
de gebrekkige communicatie en de moeilijke toegankelijkheid
van de diensten aan. Daarnaast richten heel wat consumenten
vragen om informatie aan de Ombudsman omdat de digitale
communicatie voor hen niet duidelijk was.
Zoals in het jaarverslag vermeld, zorgt de digitalisering bij
sommige consumenten voor verwarring bij de onderschrijving
van de polis en bij het beheer van schade. De digitale
communicatie moet nog verder evolueren om onder andere een
goede behoefteanalyse te kunnen doen of om een consument
gerust te stellen over de verdere afhandeling van zijn schade.
Wij moeten spijtig genoeg vaststellen dat er naast een stijgende
digitalisatie in de sector ook een daling is van de toegankelijkheid
van de diensten. Het wordt dus moeilijker voor een consument
om met een medewerker van de sector rechtstreeks contact te
hebben. Verzekeringen blijven voor consumenten een complexe
materie, zodat een duidelijke communicatie essentieel is om de
onzekerheid of twijfel weg te nemen. Het menselijk contact blijft
in sommige situaties nog altijd noodzakelijk.
Onze aanbeveling is dus het digitale menselijk te houden en
altijd voor een correcte steun voor de consument te zorgen.
Laurent de Barsy, Ombudsman van de verzekeringen

Wat zijn de voornaamste oorzaken van
ontevredenheid bij consumenten?
De gebrekkige communicatie en de lange doorlooptijden bij
schadegevallen blijven de hoofdredenen voor een klacht bij de
Ombudsman. Dit is ook een aspect waar wij de laatste jaren
geen aanzienlijke verbetering zien. De digitalisatie heeft hier dus
nog geen positieve impact. Daarnaast blijft de weigering van
tussenkomst door de verzekeringsmaatschappij een belangrijk
motief van ontevredenheid. In heel wat gevallen is er een
spanningsveld tussen de verwachting van de consumenten en
de toepasselijke polisvoorwaarden. Bij een schadegeval komt
de consument tot de vaststelling dat de voorwaarden niet
beantwoorden aan zijn verwachting.

In 2019 heeft u duidelijk meer vragen ontvangen over
de opzeg door de verzekeringsonderneming en de
aanvaardingspolitiek. Hoe komt dit en wat als je bij
geen enkele verzekeraar terechtkan, vooral als het
gaat om een verplichte verzekering?
In een aantal takken, zoals in de brandverzekering stellen we
inderdaad vast dat er een toename is van dit type van klachten.
Globaal gezien blijft het aantal klachten over opzeg door een
verzekeraar stabiel. In de brandverzekering vloeit de stijging
mogelijk verder uit een wijziging van de regionale regelgeving. Zo
hebben Vlaanderen en Wallonië decreten uitgevaardigd waarbij
de huurder verplicht is om zijn aansprakelijkheid te verzekeren.
Daar waar er voor de meeste nationaal verplichte verzekeringen
een opvangnet wordt voorzien, zoals het Tariferingsbureau BA
Auto, is dit voor de regionaal verplichte verzekeringen niet het
geval. Als ombudsdienst moeten we dan ook wijzen op deze
lacune, zodat er via wetgevende initiatieven een vangnet wordt
voorzien of ten minste een alternatieve manier om het risico te
verzekeren.

Hoe evolueert het aantal klachten ten aanzien
van verzekeringstussenpersonen? Wat zijn de
grootste motieven voor vragen tot tussenkomst bij
verzekeringstussenpersonen?
De klachten ten aanzien van verzekeringstussenpersonen dalen
al enkele jaren. Wij merken op dat de professionaliteit maar ook
de wetgeving van de laatste jaren een positieve impact hebben
op het aantal klachten bij de Ombudsman. De hoofdmotieven
zijn het gebrek aan informatie bij de onderschrijving en de
communicatie bij schadegevallen. Dit is eigenlijk te verwachten
gezien het begeleiden en informeren van de klanten een
belangrijke rol is van de tussenpersoon.

Momentum | 19

Doorheen de analyse van de dossiers stelt u vast dat
meer en meer makelaars hun professionele relatie
met een klant willen beëindigen. Hoe verklaart u dit
en wat is uw advies hierin?
Dit is iets dat wij in 2019 een aantal keren zijn tegengekomen.
Jammer genoeg zijn er blijkbaar meer en meer consumenten
die vrij agressief met hun makelaar communiceren. Daarnaast
bestaat het fenomeen van lastertaal op sociale media wat ook
reputatieschade met zich kan meebrengen. In sommige situaties
is het dus begrijpelijk dat de makelaar de relatie wenst stop te
zetten.
Er bestaan geen formaliteiten rond de opzeg door de makelaar.
Wij adviseren om niet mee te stappen in een negatieve spiraal
en een eventuele beslissing tot opzeg op een schriftelijke en
uiteraard hoffelijke manier te communiceren.

Zien jullie vandaag een impact van de coronacrisis
en de klimaatsveranderingen in het aantal
aanvragen dat jullie ontvangen?
De klimaatsverandering heeft zeker nu al een impact op de
brandverzekeringen. Door de droogte van de laatste jaren zien
wij meer en meer discussies over schade door de samentrekking
van de grond. Deze schade is in de huidige interpretatie van de
wetgeving natuurrampen niet gedekt.
Door de coronacrisis hebben wij op dit ogenblik een stijging van
20% van het aantal vragen tot tussenkomst. Dit heeft voor een
deel te maken met corona zelf. Zo zien we in de annulatieverzekeringen en in gezondheidszorgen een toename. Maar ook
in andere takken is er een stijging. Daar het gewone dagelijkse
leven stil viel, namen in het begin van de crisis heel wat
consumenten de tijd om een lang aanslepend probleem aan te
kaarten. Hiernaast zijn er ook bijkomende klachten die verband
houden met de organisatorische moeilijkheden die voortvloeien
uit de lockdown, wat de toegankelijkheid van de diensten en de
doorlooptijden niet ten goede kwam.

DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

ESG-beleggen als
opportuniteit voor
de

tussenpersoon

De kans bestaat dat de term ESG bij u nog geen belletje doet rinkelen. Nochtans moet u als
verzekeringstussenpersoon vanaf volgend jaar beleggers bij bepaalde financiële producten
informatie geven die gerelateerd is aan ESG (Environmental, Social en Governance). Uit een
rondvraag van de Europese vereniging van zelfstandige financiële tussenpersonen (FECIF) blijkt
dat het geven van advies over ESG-beleggen in ons land vooral klantgedreven is en dat er nog
veel ruimte is voor tussenpersonen om de klant hier meer in te begeleiden.

Wat is ESG?
ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Bij ESG-beleggen
worden naast financiële kenmerken ook duurzaamheidsaspecten
meegewogen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Bedrijven
kunnen naast financiële kenmerken ook beoordeeld worden op diverse
ESG-aspecten. Hoeveel CO2-uitstoot produceert een bedrijf? Hoe gaat het
om met afval en recycling? Hoeveel vrouwen zitten er in het bestuur? Hoe
zijn de arbeidsomstandigheden? ESG-beleggen is het toepassen van deze
aspecten bij selecteren van bedrijven voor een beleggingsportefeuille.

THE EUROPEAN GREEN DEAL
Als verzekeringstussenpersoon moet
u beleggers vanaf volgend jaar bij
bepaalde financiële producten informatie
geven die gerelateerd is aan ESG.
Deze informatie moet hen toelaten
om geïnformeerde beslissingen te
nemen op basis van deze factoren. De
EU-verordening die dit oplegt, zal vanaf
10 maart 2021 van toepassing zijn. De
verplichting geldt ook voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en
verzekeringsondernemingen.
Deze verordening moet gekaderd worden
in de European Green Deal, een nieuwe
groeistrategie die tot doel heeft de EU
om te vormen tot een rechtvaardige
en welvarende samenleving, met een
moderne, hulpbronnenefficiënte en
concurrerende economie. Aangezien
bedrijven en huishoudens het grootste
deel van de duurzame investeringen in
het komende decennium zullen moeten
doen, is het van cruciaal belang dat er
duidelijke langetermijnsignalen worden
gegeven om investeerders naar duurzame
investeringen te leiden.

RONDVRAAG BIJ
TUSSENPERSONEN
Als financieel tussenpersoon bent u
betrokken partij. Om uw belangen in het
kader van deze groeistrategie te kunnen
behartigen, lanceerde FECIF (de Europese
vereniging van financiële tussenpersonen)
deze zomer een enqûete om de kennis
en visie rond duurzame financiering van
financiële tussenpersonen in Europa in
kaart te brengen. Wij vroegen onze leden
om deze enquête in te vullen voor België
en delen hieronder graag enkele eerste
resultaten. De enquête is opgebouwd
in twee delen. Het eerste deel gaat over
duurzaam beleggen en het tweede luik
behandelt het thema financiële educatie.

DUURZAAM BELEGGEN
De overgrote meerderheid van de
bevraagde tussenpersonen houdt
rekening met ESG-beleggingen bij het
adviseren van hun klanten.
Waarom? Slechts 1 op 10 van de
bevraagde tussenpersonen adviseert zijn
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Houdt u rekening met
ESG-beleggingen bij het
adviseren van uw klanten?

Hoe vaak formuleren uw klanten
de wens om te beleggen in
ESG-beleggingen voordat u hen dit
hebt voorgesteld?

44,62%

64,62%

30,77 %
13,08%

23,08%

11,54%
0,77 %

Altijd

Meestal

Soms

Nooit

klanten over ESG-beleggingen omdat ze
vinden dat het leidt tot betere beleggingsresultaten. 38% doet het omdat ze het
belangrijk vinden voor het milieu en 41%
omdat hun klanten het op dit moment
interessant vinden.
Hieruit blijkt dat de klant een belangrijke
motor is bij het aanbevelen van
ESG-beleggingen. Dat zien we meermaals
terugkomen in de resultaten van de
enquête, bijvoorbeeld in de antwoorden
op de vraag of de tussenpersonen bij het
aanbevelen van investeringen aan klanten
rekening houden met de CO2-impact. De
grote meerderheid van tussenpersonen
geeft aan dit te doen, maar vooral
wanneer de klant interesse toont (42,31%)
of wanneer de klant er expliciet naar
vraagt (36,15%).

Houdt u rekening met de
CO2-impact bij het aanbevelen van
een investering aan een klant?
42,31%
36,15%
16,92%

Altijd

11,54%
Vaak

Soms

Nooit

Hoe geïnteresseerd zijn uw
klanten als u de voordelen van
ESG-beleggen beschrijft?
48,46%
34,62%

8,46%

Heel erg

4,62%
Redelijk

Een beetje

Helemaal
niet

Daarnaast blijkt ook dat de bevraagde
tussenpersonen aangeven dat de generatie Z
(23 jaar en jonger) en de millenials (24 tot 39
jaar) volgens hen het meest geïnteresseerd zijn
in ESG-beleggen.
1 op 5 stelt dat ze het belang van duurzaamheid
altijd benadrukken bij de klanten uit deze
leeftijdscategorieën. De helft doet dit wanneer
ze interesse tonen, 16% doet het alleen op
vraag en 1 op 10 doet het nooit. Maar ook hier
speelt de klant dus een doorslaggevende rol bij
het al dan niet verlenen van advies over
ESG-beleggen.

4,62%
Ja, altijd

Als de klant
interesse
toont

Alleen als
de klant
het vraagt

Nee

Uit de rondvraag blijkt bovendien dat 3 op
4 tussenpersonen aangeeft dat de klanten
zelf af komen met de vraag om te
investeren in ESG-beleggingen nog voor
de tussenpersoon het heeft voorgesteld.
Over het algemeen zijn ze ook
geïnteresseerd wanneer tussenpersonen
hen de voordelen van ESG-beleggen toelichten.

Welke generatie is volgens u
het meest geïnteresseerd in
ESG-beleggen?
53,08%
21,54%

18,46%

6,92%
Generatie Z
(23 jaar en
jonger)

Millenials
(24 tot 30
jaar)

Generatie X
(40 tot 55
jaar)

Baby boomers
(56 jaar en
ouder)

DUURZAAMHEID
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De meerderheid van de bevraagde
tussenpersonen stelt evenwel dat het
percentage klanten dat geïnteresseerd is in
ESG-beleggingen onder de 25% ligt. Iets
minder dan een vierde zegt dat dit ergens
tussen 26 en 50% ligt. Aangezien de
tussenpersonen aangeven er meestal niet zelf
over te beginnen, hoeft dit ons niet te verbazen.

Uw partner in bedrijfsovernames & real estate

 Overnamebemiddeling  Overnamebegeleiding & Overnameadvies
 Bedrijfswaardering  Opmaak overdrachtsplan  Real Estate
 Specialisatie in overname bank- en verzekeringskantoren

Welk percentage van uw
klanten is geïnteresseerd in
ESG-beleggen?
67,69%

6,92%
1,54%

Finactor bvba | Tweebruggenstraat 32/0301 | B-9160 Lokeren | +32 9 336 38 30 | hans@finactor.be | www.finactor.be

En tot slot: hoe vermijden
tussenpersonen belangenconﬂicten
bij het verstrekken van zowel advies
als financiële educatie? Meer dan 40%
geeft aan dat ze hierbij geen belangenconﬂicten ondervinden. 13% geeft de
klant eerlijk toe dat hij deskundige is,
maar niet noodzakelijk objectief en
13% zegt klanten nooit te onderrichten
wanneer ze hen adviseren. 23% stelt dat
ze financiële educatie gebruiken om de
commerciële voordelen van de producten
te onderstrepen.

FINANCIËLE EDUCATIE
23,85%

0 - 25%

kunnen we concluderen dat er een
grote opportuniteit schuilt voor u als
tussenpersoon in het geven van advies
over ESG-beleggen: de klant is meer dan
duidelijk geïnteresseerd in duurzaam
beleggen, alleen moet u er zelf over
beginnen.
Hoewel het in deze enquête niet gevraagd
werd, hebben toch wel wat respondenten
bij een open vraag laten weten dat ze zich
vragen stellen bij de bijkomende regels
inzake duurzame financiering.

26 - 50%

51 - 75%

76 - 100%

Wanneer het aankomt op kennis van
ESG-beleggingen, is er wel nog wat werk aan
de winkel. 3 op 4 van de tussenpersonen geven
aan dat ze hier hulp in kunnen gebruiken.

Hebt u het gevoel dat u
voldoende kennis hebt bij
het bespreken van
ESG-aangelegenheden?

De enquête van FECIF bevatte ook een
aantal vragen rond het thema “financiële
educatie”. Daaruit blijkt dat vrijwel alle
bevraagde tussenpersoon het belangrijk
vinden om hun financiële kennis te delen
met hun klanten.
Twee op drie tussenpersonen hebben ook
aangegeven dat ze interesse hebben om
een klein deel van hun tijd te besteden
aan financiële educatieprojecten van
autoriteiten of andere organisaties. En
dat is belangrijk voor beleidsmakers, want
op dit moment wordt de tussenpersoon
helemaal niet of nauwelijks betrokken bij
financiële educatie in ons land.

Zou u vrijwillig een klein deel
van uw tijd willen besteden
aan het helpen van autoriteiten
of andere organisaties met
ﬁnanciële educatieprojecten?
44,26%
30,33%

25,41%

Ja

Eventueel

Nee

58,46%

1 OP 20 BELGEN FINANCIEEL ANALFABEET
Financiële geletterdheid wordt vaak als synoniem gebruikt voor financiële
kennis. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat niet alleen over de
mate waarin iemand begrippen kent als inﬂatie of de risico’s beseft van
beleggingen. Het gaat ook over attitudes en over de manier waarop ze
dagelijks met geld omgaan. Hoe denken mensen over sparen of lenen?
Betalen ze hun rekeningen op tijd, etc.
Uit een internationale enquête van de Oeso, de organisatie van
industrielanden, naar financiële geletterdheid, blijkt dat 5% van de
bevraagde Belgen - 1 op de 20 - erg zwak scoort. Zij kunnen dus worden
beschouwd als financieel analfabeet. Daarmee scoort ons land beter
dan het internationale gemiddelde (7 procent financiële analfabeten),
maar slechter dan bijvoorbeeld buurland Nederland (3 procent). 37%
van de Belgen presteerde goed tot zeer goed in de Oeso-bevraging, wat
ruimschoots beter is dan het internationale gemiddelde van 26%. Dat mag
dan wel positief lijken, het betekent wel dat de ruim de helft van de Belgen
(58 procent) matig tot slecht scoort op minstens een van de drie dimensies
van financiële geletterdheid.

24,62%
6,92%

Mijn
kennis is
voldoende

Ik kan wel
wat hulp
gebruiken

Ik heb veel
hulp nodig

10%

Hoe belangrijk is het voor u
om ﬁnanciële kennis te delen
met uw klanten?
49,18%
45,9%

Ik heb vrijwel
geen kennis
of expertise
op dit vlak

4,1%

Tot slot gelooft slechts 1 op 5 dat
vermogensbeheerders ESG-producten
aanbieden omdat ze écht een impact
willen hebben op een duurzamere wereld.
De overige tussenpersonen geven aan dat
ze denken dat vermogensbeheerders die
producten aanbieden om een positievere
reputatie op te bouwen (47%) of ze
daarmee een trend volgen die beleggers
interessant vinden (31%).

ADVIES OVER ESG-BELEGGEN,
EEN OPPORTUNITEIT
Uit de resultaten van deze rondvraag

Zeer
belangrijk

Vrij
belangrijk

Vrij
onbelangrijk

0,82%
Helemaal
niet
belangrijk

Op de vraag naar hoe goed burgers
opgeleid zijn in persoonlijke zaken op
een schaal van 0 tot 10, werd slechts
een gemiddelde score van 4 toegekend.
Daaruit blijkt dat tussenpersonen
vinden dat de Belgische bevolking over
het algemeen niet goed opgeleid is in
financiële zaken. Meer dan de helft vindt
wel dat het verbetert, maar langzaam.

FECIF VOORSTANDER VAN
“NUDGING”
FECIF is van mening dat het nuttig
kan zijn om gebruik te maken van
de “nudge theory” van Thaler en
Sunsteins. Deze theorie gaat uit
van het principe om het welzijn van
mensen te verbeteren door hun
beslissingen te sturen zonder dat ze
daarbij hun keuzevrijheid verliezen
(de zogenaamde “gentle push”).
Om burgers in staat te stellen
om te investeren in duurzame
projecten en activiteiten, is het in
die optiek noodzakelijk om hen
ook te informeren door middel
van gerichte campagnes met
concrete positieve voorbeelden
door burgers te laten deelnemen
aan de activiteiten waarin zij zullen
investeren.

BANK

BANK

“Van do

it

yourself naar
Open X”

Hoe kijken banken, verzekeraars en hun consultants naar de toekomst van de sector? Altijd interessant
om als tussenpersoon te weten hoe de partners waarmee u samenwerkt de sector zien evolueren
en waar zij mee bezig zijn. 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 Retail Banking report dat nu online beschikbaar is, roepen EFMA en Capgemini de banken op om
hun manier van werken drastisch te wijzigen. Alain Swolfs van Capgemini Invent,
de business consulting unit van de Capgemini Groep, beantwoordt hieromtrent een aantal vragen.

Hoe komt het World Retail
Banking Report tot stand? Hoe
wordt het onderzoek gevoerd?
Het rapport werd al voor de 17e keer
uitgebracht in samenwerking met EFMA
en is gebaseerd op een survey van 80
top executives van verscheidene banken
in Europa, VS, Azië-Stille Oceaan en het
Midden-Oosten. Bijkomend worden
er nog duizenden klanten van banken
gecontacteerd met specifieke vragen
over het topic dat voor elke editie werd
gekozen.
De laatste jaren is er vooral aandacht
besteed aan het feit dat de verwachtingen
van klanten – zowel huidige als
toekomstige – wijzigen door de digitale
evolutie die steeds sneller en sneller gaat.

Traditionele banken ondervinden
in toenemende mate concurrentie
van digitale niet-traditionele
nieuwkomers. Wat maakt
van deze bedrijven geduchte
concurrenten voor de banken?
We kunnen de niet-traditionele
nieuwkomers verdelen in twee
categorieën: de Big Techs (Apple,
Google, Facebook, Amazon) en de
zogenaamde Fintechs waarvan er een
oneindig aantal op de markt komen met
financiële nicheservices of -technologie.
Het voordeel van deze nieuwe spelers
ten opzichte van de traditionele partijen
is dat zij geen legacysystemen hebben
die moeten onderhouden en vervangen
worden en dat zij zich veelal richten
op een specifieke dienst die ze willen
aanbieden, terwijl de traditionele spelers
een heel pallet van diensten hebben
die moeten onderhouden en vernieuwd
worden. De banken zien eerder de Big
Techs als concurrenten dan de Fintechs.
De Big Techs beschikken over veel
klanteninformatie (koopgedrag) en
financiële middelen, in tegenstelling tot
de Fintechs die nu eerder als partners
van banken worden beschouwd om
toekomstige diensten te leveren.
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Veeleer dan de kosten laag te
houden en te concurreren met
deze digitale nieuwkomers, raden
jullie banken aan om het principe
van “Open X” te omarmen. Wat
houdt dit precies in?
Banken zijn doorheen de jaren
geëvolueerd van traditionele spelers
– iedereen naar het loket –, naar
instellingen die bankdiensten steeds
meer via digitale weg aanbieden, met
andere woorden “Inside-out”. Daarna
zijn ze meer geëvolueerd in de richting
van “Outside-in”, waarbij ze via API’s
financiële diensten van andere bedrijven
met het eigen platform connecteren
en, dit is heel belangrijk, integreren
in de customer journeys van de bank.

“Met “Open X” wordt bedoeld dat
men een ecosysteem opzet van
diensten van externe partijen met
de bedoeling om deze aan het
cliënteel van de bank aan te bieden
en eventueel ook in de omgekeerde
richting.”

Het lijkt met andere woorden alsof de
toegevoegde functionaliteit of dienst
van de bank afkomstig is. Dat is het
zogenaamde “Open Banking-concept”.
Vandaag is het hebben van zo een
open banking-concept op basis van een
performant platform niet meer voldoende
om een bindende relatie met zijn klant te
bewerkstelligen.

Aangezien de verwachtingen van de
klant zo snel evolueren, is het een grote
kost om zelf steeds nieuwe diensten te
lanceren. Platformen moeten aangepast
worden, processen en customer
journeys moeten bijgeschaafd of
vernieuwd worden. Banken zijn nu aan
het evolueren naar het concept “Open
X”. Met “Open X” wordt bedoeld dat
men een ecosysteem opzet van diensten
van externe partijen, zowel bancaire
als niet-bancaire, met de bedoeling
om deze aan het cliënteel van de bank
aan te bieden en eventueel ook in de
omgekeerde richting.
In dit samenwerkingsmodel worden
de platformen van externe partijen
gekoppeld aan dat van de bank en wordt
ernaar gestreefd om de uitwisseling
van data en support tussen de beide
zo naadloos mogelijk te laten verlopen.
Bedoeling is om zo versneld nieuwe
producten of diensten te kunnen lanceren
en klanten meer toegevoegde waarde
te bieden door meer te zijn dan een
platform dat ze enkel en alleen gebruiken
voor hun bankzaken. En dit alles tegen
een lagere kost dan dat ze alles zelf
zouden doen. Dit is wat we innovatief
bankieren noemen.
We zien in België dat enkele spelers in dit
kader al een aantal initiatieven hebben
genomen, zoals de mogelijkheid om via
de bankapplicatie tickets van De Lijn
te kopen of binnenkort ook voetbalsamenvattingen te bekijken. Er worden
ook samenwerkingen opgezet met
Telecomoperatoren, enz.

Winning with a sustainable platform is not enough..
Open banking

Open X (an open ecosystem
of multi-sectorial players)

adopt platformbased business
model

Alain Swolfs, VP Financial services Belgium & Luxembourg Capgemini Invent
Open X Collaboration Readiness Index
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Dit alles mag dan wel heel eenvoudig
klinken, het brengt wel een aantal
problemen met zich mee die moeten
worden opgelost zoals bijvoorbeeld
de culturele verandering in handelen
en denken en de keuze van de juiste
partners.

Banken doen er volgens jullie goed
aan om zich te transformeren tot
een platform. Wat is dit precies
en welke voordelen levert dit op?
Hoe doen de Belgische banken het
op dit vlak? Wat zijn de risico’s
voor de banken als ze dit doen?
Om diensten van andere partijen en
hun platformen te connecteren en deze
aanpak te industrialiseren, moeten banken
een moderne “basis-core” hebben.
Bovendien moeten ze zelf snel nieuwe
services op de markt kunnen brengen De
traditionele spelers hebben een legacy
van systemen die moeten geüpgraded
of vervangen worden om hieraan te
voldoen. Ze zijn met andere woorden
genoodzaakt om een platform te bouwen,
kopen of delen dat hier wel aan voldoet
en als het ware werkt volgens het “plug
& play” principe, zodat andere systemen
er op een snelle en efficiënte manier aan
gekoppeld kunnen worden.

BANK

soms een moeilijke evenwichtsoefening.
Eén van de voordelen van een “Open
X”-omgeving houdt bijvoorbeeld ook in
dat verschillende partijen platformen
kunnen delen als ze dat willen.

Zijn er dan voor de rest geen
risico’s aan verbonden?
Het grootste risico van de hele evenwichtsoefening waarover ik zonet sprak, ligt
in het te veel willen “customiseren” van
het platform van een externe partij. Men
moet het pakket zoveel mogelijk laten
zoals het is. Hoe meer maatwerk erbij
komt kijken, hoe moeilijker het is voor de
softwareleverancier om de aanpassingen
in de roadmap op te nemen en hoe meer
support er nodig is. Voor vele andere
risico’s zoals cybersecurity, bescherming
van data, compliance, etc. heeft de
leverancier wel oplossingen voorzien in
het pakket. Hoewel deze partij een heel
sterke positie verwerft binnen de bank,
zal die laatste niet aarzelen om van
leverancier te veranderen wanneer het
systeem niet performant blijkt te zijn.
Iedereen moet scherp blijven.

te lanceren. Er worden voldoende
testomgevingen opgezet om te
anticiperen op eventuele problemen,
maar dit blijven testen. Bij de livegang
kunnen alsnog een aantal problemen
opduiken, maar in het algemeen verloopt
dit goed.

Dit is niet onze ervaring. Er loopt
heel wat mis misschien niet direct
naar de consument toe maar
zeker naar de interne systemen.
Hoe verklaart u dit?
Als er iets misloopt naar de consument,
dan komt dit wel in de pers. Maar deze
gevallen zijn eerder zeldzaam. Intern
loopt er wel al eens iets mis, maar om
eerlijk te zijn: aan elk IT-project zijn
risico’s verbonden en niet altijd alles lukt.
Maar de banken hebben specialisten die
dit wel de baas kunnen.
Traditionele banken hebben volgens
het rapport wel nog wat werk te doen
als het gaat om het efficiënt beheren en
gebruiken van data. Hoe ver staan de
Belgische banken hierin?
Banken zitten op een goudmijn aan data,

Plug-and-Play starts NOW!
What are European banks' key business priorities?
How easy is it for European banks to achieve these business priorities?

Vroeger was er meer een “do it ourselves”-mentaliteit bij de banken. Ze
bouwden hun platform zelf. Nu hebben
ze, onder druk van de veranderende
verwachtingen van de klant inzake
connectiviteit en diensten, ingezien dat
dit een aantal essentiële problemen
oplevert: het lanceren van nieuwe
diensten duurt te lang, het aanbieden
van nieuwe producten vereist het
opzetten van nieuwe processen die
ondersteund moeten worden, soms
zijn de juiste resources niet aanwezig
in de bank om dit te bewerkstelligen
en dit alles kost handenvol geld. Het
implementeren van een hedendaags
platform dat geleverd en ondersteund
wordt door een softwareleverancier
biedt een oplossing voor veel van deze
vragen, al moet de bank er uiteraard
wel mee leven dat niet alles 100% op
maat zal zijn zoals dat bij een eigen
ontwikkeling wel het geval is. En dat is

In their current state

As a platform-based bank
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X”-omgeving, waarbij deze laatste soms nog alles van nul moet
opbouwen. Het spreekt voor zich dat men bij dit alles rekening
moet houden met de privacyregels van de GDPR.

Waarom worstelen banken wereldwijd met interne
innovatie en hebben ze het moeilijk om eﬃciënt
samen te werken?
De meerderheid van de banken (91%) en de Fintechs, (75%)
zijn het erover eens dat samenwerken de oplossing is. Toch
verloopt het opzetten van deze samenwerkingen moeilijk en
dit om velerlei redenen. De banken hebben het moeilijk om
de juiste partner te selecteren, Fintechs zijn financieel niet zo
sterk en daarbovenop zijn er nog de culturele verschillen tussen
de partijen en de vraag wat dit alles nu opbrengt. Vanuit het
World Retail Banking Report is er een “Open X-assessment”
gegroeid die Capgemini Invent, de business consulting unit van
de Capgemini Groep, aanbiedt aan de banken om te bepalen
wat de zwaktes en sterktes zijn van de bank om in een dergelijk
samenwerkingsverband te stappen met een maximaal succes.

Welke impact heeft het coronavirus op de banken, op
de korte en de lange termijn en hun plannen voor de
toekomst?
Toen we het World Retail Banking Report aan het samenstellen
waren, is de Covid-crisis uitgebroken. Op dat moment hebben
we 11.000 bankklanten gecontacteerd in 11 verschillende landen.
Uit deze rondvraag bleek dat 49% van het bankcliënteel voor het
uitbreken van de coronacrisis aan internet banking deed. Nu is
dat 57 %. 47% maakte gebruik van mobile applicaties, nu is dat
gestegen naar 55%. En tot slot gaf 15% van de klanten aan dat
ze al een interactie hadden gehad met hun bank via chatbots.
Dat percentage bedraagt nu 21%. Het gedrag van de klant is met
andere woorden nog sneller aan het veranderen naar digitale
interactie zodat de bank nog sneller digitale diensten moet
aanbieden om op deze versnelling in te spelen.

In het rapport wordt er met geen woord gerept over
het kantorennet. Uit een onderzoek dat we vorig jaar
gevoerd hebben in samenwerking met PwC Belgium,
blijkt nochtans dat Belgische klanten doorgaans
heel trouw zijn aan hun tussenpersoon van vlees en
bloed. Ze vertrouwen op hun relevant advies, kennis
en vermogen om hen te helpen navigeren tussen de
complexe financiële producten. Dit leidt er zelfs toe
dat klant graag meer interactie zouden hebben met
hun financiële tussenpersonen. Welke rol spelen de
tussenpersonen in jullie advies aan de banken?
Hoe complexer het product, hoe meer face-to-face advies
wordt gevraagd aan financiële tussenpersonen. Dit zal altijd
zo blijven maar toch zien we dat zelfs complexere diensten
meer en meer digitaal worden aangeboden en dat processen
steeds vaker geautomatiseerd worden. En dit vertaalt zich in het
terugschroeven van het kantorennetwerk, althans bij de grotere
spelers. Sommige middelgrote spelers hebben een andere
strategie en breiden zelfs hun kantorennetwerk uit, maar dit is
een minderheid.
De vroegere generaties Belgische klanten zijn steeds gekenmerkt
geweest door hun loyaliteit aan hun bank. Maar we hebben
doorheen de jaren gezien dat dit geen vast gegeven meer is. De
generatie Y en de komende generaties gaan minder en minder
gebonden zijn doordat zij het digitale volledig omarmen en
zodoende minder een bankrelatie opbouwen. Dit is een evolutie
die de laatste jaren is ingezet en er zijn geen tekenen dat dit
zal veranderen. We zijn er wel van overtuigd dat het menselijk
contact zal blijven en uitermate belangrijk is, maar dat er met
kennis van zaken zal moeten worden gesproken.
Het aanbieden van diensten, zowel bancair als niet bancair, door
je bankier via het “Open X”-concept gecombineerd met een
professioneel zakelijk advies, is toch mooi niet?

34%

Upgrade the customer journey

38%

1.1x

25%

Improve operational efficiencies

38%

1.5x

22%

Maintain/increase business profitability

41%

1.8x

19%

Expand market reach/ increase customer base

34%

1.8x

19%

Enhance banks’ innovation potential

28%

1.5x

16%

Offer personalized and differentiated products and services

34%

2.2x

16%

Develop proofs of concept using emerging technologies

22%

1.4x

Customer behavior is evolving fast

Uncertain times are accelerating this change

9%

Unlock new sources of value creation

28%

3.0x

Traditional players have been slow to react to the evolving
digital demands of the customer

During uncertain times, digital agility helps banks respond
quickly to customer needs and requests

Unprecedented times act as catalyst for change
COVID-19

Platformification is the way forward

$
Open X Collaboration Readiness Index

Hoe komt het dat we bij zoveel
banken zware IT-problemen zien?
Het is een gegeven dat de kost om de
legacysystemen up to date te houden
en te onderhouden handenvol geld
kost. Als gevolg van de veranderende
verwachtingen van de klant en de
digitale evolutie kiezen veel spelers
ervoor om deze te vervangen door
nieuwe platformen en nieuwe applicaties

© Capgemini 2020. All rights reserved

|

3

maar het probleem zit eerder bij “wat
doe je ermee?”. Op dat gebied is er nog
werk aan de winkel, maar sommige – om
niet te zeggen alle spelers – beseffen
dit goed en we zien dat er momenteel
verschillende projecten lopen om de
data meer te benutten. Het feit dat de
banken over deze data beschikken, geeft
hen een groot voordeel bij de keuze van
een eventuele partner in een “Open

After COVID-19

Before COVID-19
Only

49% of customers used

50%

of
customers said
that their
primary
banks are
well
connected to
other
platforms

57%

internet banking

47% of customers used mobile apps
for banking

55%

of consumers would prefer
internet banking

of customers would prefer mobile
apps for banking

Up to

30%

of
customers are
willing to
shift to
BigTechs/
FinTechs
because of

unsatisfactory

15% of customers interacted with banks
via chatbots

Open X Collaboration Readiness Index

21%

of customers would prefer chatbots
and automated voice help when interacting
with banks

experiences
with their
primary bank
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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 - 09.2020

DE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING:
EEN MUST VOOR ELKE VENNOOTSCHAP

VERZEKERINGEN
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Maandelijkse

verzekeringsanalyses
via e-learning
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 analyses zijn sinds kort beschikbaar als e-learning via het opleidingsplatform
Edfin en geven na het afwerken van de volledige reeks recht op opleidingspunten.
Deze verzekeringsanalyses zijn beter
gekend onder de naam “Insurance
Insights” en zijn van onschatbare waarde
om uw kennis van de markt up-to-date
te houden. Het is immers niet altijd
evident om op de hoogte te blijven
van alle veranderingen op de markt.
Welke verzekeringen worden door welke
verzekeraar aangeboden en hoe verhoudt
het aanbod zich van de ene verzekeraar
ten opzichte van zijn concurrenten?
Een brandverzekering mag er dan wel
grotendeels hetzelfde uitzien bij de
verschillende maatschappijen, als u de
voorwaarden goed leest, zal u merken
dat er grote verschillen kunnen zijn inzake
dekking. Hetzelfde geldt voor andere
verzekeringen. Door eenzelfde product

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.

Insurance Insights

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.
Vanaf nu bieden we deze
Insurance Insights gratis aan voor
BZB-Fedaﬁn-leden als e-learning die
recht geeft op bijscholingspunten.
We voorzien twee e-learnings: leven
en niet-leven. Elke maand zullen deze
e-learnings aangevuld worden met een
nieuwe verzekeringsanalyse. Tegen
eind 2020 zullen er zowel voor leven
als niet-leven 7 analyses ter beschikking
staan.

Op het einde van elke analyse is een korte
quiz voorzien om de opgedane kennis te
testen. Bij het afwerken van een volledige
module (7 analyses) en enkel dan heeft
u per e-learning recht op 3,5 punten
verzekering.

INSCHRIJVEN
Om in te schrijven, moet u
ingelogd zijn op het Edfin-platform
(www.edfin.be) én uw kantoor
geregistreerd hebben. Vervolgens
kan u inschrijven voor de e-learning
‘Insurance Insights 2020 Leven’
of ‘Insurance Insights 2020
Niet-leven’.

VERZEKERINGEN
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OPLEIDINGSKALENDER
De basis van social media voor bank- en
verzekeringskantoren
•

DECEMBER

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

•

Gratis voor medewerkers PC 341

De vennootschap en haar bestuurder(s)

Einde mandaat, fusie en overname
•

•

Huis van de Bouw Zwijnaarde
•

2 december 2020 | 14u00 - 17u00
Congrescentrum Ter Elst Edegem

29 oktober 2020 | 14u00 - 17u00

Verbaal meesterschap

Exclusief voor BZB-Fedaﬁn leden

•

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

De psychologie van overtuigen
•

NOVEMBER

Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem
•

Webinar: Kredietverlening tijdens en na Covid-19
•

12 en 13 november 2020 | 9u00 - 12u00
Webinar

•

OKTOBER

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

•
•
•

1 oktober 2020 | 10u00 - 17u30

•

•

•

•

2,5 punten bank
Gratis voor medewerkers PC 341

•

13 oktober 2020 | 9u00 - 11u00

•

25 november 2020 | 8u30 - 17u00

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

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

Crowne Plaza Antwerpen

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

Crowne Plaza Antwerpen

Witwasoperaties voorkomen in het bankkantoor
•

Schrijf in via:

14 oktober 2020 | 9u00 - 12u30

www.edfin.be

Hotel Serwir Sint-Niklaas

3 punten hypothecair krediet & 3 punten consumentenkrediet
•

16 oktober 2020 | 9u00 - 12u30
De Vesten Laakdal

6 oktober 2020 | 14u00 - 17u15

•

Congrescentrum Ter Elst Edegem

•

3 punten bank
Gratis voor medewerkers PC 341

Afspraak is afspraak
•

7 oktober 2020 | 8u30 - 17u00

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

Contract management voor niet-juristen

12 punten bank

14 oktober 2020 | 8u30 - 17u00

Corda Campus Hasselt

7 oktober 2020 | 14u00 - 17u30

9, 10, 11 en 16 december 2020 | 9u00 - 12u00

2 punten verzekering

20 oktober 2020 | 12u30 - 16u30

3 punten verzekering

6 punten bank & 6 punten verzekering
Gratis voor medewerkers PC 341

Nieuwgoed Zwijnaarde

•

Hotel Serwir Sint-Niklaas
•

•

13 oktober 2020 | 12u30 - 16u30

Antiwitwaswetgeving in de praktijk: hoe herken ik
een witwasoperatie?
•

Sustainable Insurance

Crowne Plaza Antwerpen

Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem

•

Auberge du Pêcheur Sint-Martens-Latem

Master your TO DO list

Breinproductiviteit en stress
•

14 oktober 2020 | 8u30 - 17u00

23 november 2020 | 9u30 - 16u30
Van Der Valk Hotel Beveren

13 oktober 2020 | 8u30 - 17u00

6 oktober 2020 | 12u30 - 16u30

Marktvergelijking brand
•

•

Crowne Plaza Antwerpen
•

9 december 2020 | 10u00 - 17u30

Webinar
•

Social Media: Advertising gevorderden

•

•

•

6 punten bank & 6 punten verzekering
Gratis voor medewerkers PC 341

20 oktober 2020 | 13u00 - 17u00
3 punten consumentenkrediet

•

Webinar: De analyse van de jaarrekeningen

17 november 2020 | 10u00 - 17u30

Link 21 Herentals

De dirty tricks van het onderhandelen

Holiday Inn Gent Expo
•

15 oktober 2020 | 13u00 - 17u00

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

Adviesgesprekken in consumentenkredieten en
hypotheekkredieten
•

•

Van Der Valk Hotel Oostkamp

Holiday Inn Hasselt
•

Hotel Serwir Sint-Niklaas

Crowne Plaza Antwerpen

Het pensioenlandschap in België
•

Green Park Hotel Brugge
•

•

5 oktober 2020 | 14u00 - 17u00

•

9 december 2020 | 8u30 - 17u00

Hotel Serwir Sint-Niklaas

6 punten bank

Verzekeringen als beleggingsproduct

8 oktober 2020 | 13u00 - 17u00

Green Park Hotel Brugge

Balanslezen voor gevorderden
•

Consumentenkredieten: praktische
aandachtspunten

8 december 2020 | 8u30 - 17u00

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

Werken met mensen
•

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

Onze partners:

LOBBYWERK

LOBBYWERK

BZB-Fedafin
wordt

gehoord
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ADVIES WETSVOORSTEL AUTO
Midden juni vroeg de Kamercommissie voor economie,
consumentenbescherming en digitale agenda zowel Assuralia
als BZB-Fedafin om een standpunt over een wetsvoorstel tot
gedeeltelijke terugbetaling van de autoverzekeringspremies,
naar rato van de duur van de verplichte lockdown als gevolg
van de COVID-19-pandemie. BZB-Fedafin heeft aangegeven het
wetsvoorstel niet te steunen omdat het risico op jaarbasis moet
worden bekeken. Bovendien brengt het een administratieve
overlast met zich mee voor de verzekeringstussenpersonen in
een periode die al bijzonder moeilijk is. Tot slot zal het voorstel
ons inziens niet per se de beoogde doelgroep tegemoetkomen.
BZB-Fedafin is van oordeel dat de gegeven optie om verzekerden
die het moeilijk hebben contact te laten opnemen met de
verzekeraar of verzekeringstussenpersoon beter tegemoetkomt
aan een echte nood bij de verzekeringsnemers. Het wetsvoorstel
werd (nog) niet verder besproken in de Kamer.

ADVIES ELEKTRONISCH BETAALMIDDEL

Als erkende beroepsvereniging en representatieve belangenorganisatie, worden wij op
regelmatige basis geconsulteerd om ons advies en standpunt te geven met betrekking tot tal
van beleidsinitiatieven, zowel op Belgisch als op Europees niveau.

BZB-Fedafin werd om advies gevraagd over het wetsontwerp,
ingediend door parlementslid Leen Dierick, waarbij elke
onderneming zou verplicht worden om een elektronisch
betaalmiddel ter beschikking te stellen.
Hoewel BZB-Fedafin geen voorstander is van wetgeving die de
vrijheid van de handelaar beperkt, hebben we laten weten ons in
de huidige context achter het initiatief te kunnen scharen zonder
dat dit mag evolueren tot de afschaffing van cashbetalingen.
Daarom hebben we voorgesteld om ook het tegenovergestelde
op te nemen in het wetsontwerp, namelijk dat cashbetalingen
steeds als alternatief moeten aangeboden worden voor
betalingen minder dan €3000.

WETSVOORSTEL HOUDENDE HET TEGENGAAN VAN
MISBRUIK INZAKE SCHULDSALDOVERZEKERINGEN
DIE BIJ CONSUMENTENKREDIETEN WORDEN
AANGEBODEN
Het wetsvoorstel focust op de problematiek van te dure
schuldsaldoverzekeringen die in het raam van een consumentenkrediet worden aangeboden. Volgens de FSMA wordt bij
dergelijke verzekeringen slechts 12% van de ontvangen premies
aan de uitbetaling van schadevergoedingen besteed, terwijl 53%
ervan naar de betaling van kosten en commissielonen gaat. De
indieners van het wetsvoorstel willen de consument er bewuster
van maken dat dergelijke verzekeringsproducten optioneel zijn.
Die verzekeringsovereenkomsten moeten ook beter aansluiten
bij de behoeften van de klant. Tot slot strekt dit wetsvoorstel
ertoe een regeling in te stellen waarbij een deel van de eenmalig
betaalde verzekeringspremie automatisch wordt teruggestort
bij een beëindiging van het krediet, naar rato van de resterende
looptijd van de lening.
BZB-Fedafin heeft zich in een gemeenschappelijk standpunt met
UNIZO uitgesproken tegen het wetsvoorstel. De bescherming
van de consument in het kader van schuldsaldoverzekeringen

wordt al gegeven door de wet op de verzekeringen. De verzekeringstussenpersonen en de nevenverzekeringstussenpersonen
dienen gedragsregels ter bescherming van de consument na
te leven. Beide beroepsorganisaties zien meer heil in gerichte
controle door de toezichthouder en door bewustmaking van
de consument van de gedragsregels en zijn mogelijkheden
om klacht in te dienen. Ook Febelfin en Assuralia waren het
wetsvoorstel niet genegen. Het wetsvoorstel werd intussen toch
aangenomen in de Kamercommissie, maar moet op het moment
van dit schrijven nog plenair worden gestemd.

ONGEWENSTE GEVOLGEN VAN DE CORONASTEUNMAATREGELEN INZAKE VAPZ EN IPT
BZB-Fedafin werd door haar leden gevraagd om te ijveren bij de
overheid omtrent de problematiek die zich vandaag voordoet
bij zelfstandige ondernemers die een Vrij Aanvullend Pensioen
voor Zelfstandigen (VAPZ) en/of IPT-contract hebben afgesloten
via een zelfstandige tussenpersoon of rechtstreeks bij de
verzekeringsmaatschappij. In sommige gevallen kunnen zich
immers problemen voordoen bij de fiscale aftrekbaarheid van
deze contracten door gebruik te maken van de covid-19-maatregelen die de overheid heeft genomen ten gunste van deze
ondernemers.
BZB-Fedafin heeft de verschillende bevoegde ministers hierover
aangeschreven met de vraag hier een wetgevend initiatief te
nemen om de ongewenste effecten te elimineren. Tot op het
moment van dit schrijven heeft de regering deze problematiek
echter nog niet aangepakt.

EERSTE HULP
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Overdracht,
fusie,

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”

nieuwe vennoot?
GEZOCHT > VENNOOT
VOOR:
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Oostkamp
• bank- en verzekeringsagentschap in regio
Dendermonde - Wetteren
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Meetjesland
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Gentbrugge
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Brugge

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,

deelnemers van uw paritair comité 341 binnen de termijn van de
outplacementbegeleiding een nieuwe job.

GEZOCHT > SAMENWERKING MET:

GEZOCHT > OVERNEMER VOOR:

• bank- en verzekeringsagentschap regio Oostkamp
• verzekeringskantoor in regio Maarkedal, Kluisbergen,
Oudenaarde tot Zingem, Brakel, Zwalm, Geraardsbergen
• verzekeringskantoor in regio Wetteren - Melle - Lede Dendermonde
• verzekerings- en kredietkantoor in regio Vlaamse Ardennen
• (ex)-bank en/of verzekeringsportefeuille in
regio Ieper - Veurne - Diksmuide - Poperinge
• verzekeringsagentschap in regio Gent - Oudenaarde - Zwalm
• verzekerings- en of bankagentschap in regio
Groot-Beveren - Sint-Niklaas - Sint-Gillis-Waas - Stekene
• bankagentschap in Dendermonde - Buggenhout

• verzekeringsportefeuille in Oost-Vlaanderen
(vnl.AG Insurance)
• bankportefeuille in regio Groot-Brussel
• bankagentschap & verzekeringsportefeuille in
regio Kortrijk
• bank- en verzekeringskantoor in regio Kraainem
• verzekerings- en kredietagentschap in
Gentbrugge (op zoek naar een kantoor dat nood
heeft aan een bijkomend verkooppunt in regio
Gent - blijft graag zelf aan de slag voor rekening
van de overnemer)
• (ex)-bank en/of verzekeringsportefeuille in regio
Ieper - Veurne - Diksmuide - Poperinge

stefan.vanluydt@sofuba.be
0472 06 03 73
Right Management
Right.belgium@right.com
gratis nummer: 0800 99 747
www.right.com

Wenst u meer info over één van deze verzoeken of hebt u zelf een verzoek? Stuur een mailtje naar annelien@bzb-fedaﬁn.be.

eb-lease, uw partner voor
krediet, leasing en renting.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS
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Wanneer is de meerwaarde
op de verkoop van

7 redenen om voor eb-lease te kiezen

beleggingsaandelen belastbaar?

Onze adviseur: uw vast aanspreekpunt
... adviseert u over de ingediende dossiers
en garandeert een snelle afhandeling.

Tegenover de verlaagde vennootschapsbelasting in het Zomerakkoord stonden logischerwijs ook een
aantal compensatiemaatregelen. Zo wordt je vennootschap sinds 2018 belast op de meerwaarde die
ze realiseert bij de verkoop van aandelen. Om toch nog van een vrijstelling te genieten, moet je aan
hoge vereisten voldoen. Of een belegging in een zogeheten DBI-bevek overwegen …

We beperken de kosten en vergoeden competitief
Eb-lease rekent nooit schattingskosten aan.

Belastbare meerwaarde sinds 2018
Tot en met aanslagjaar 2018 (m.b.t.
boekjaren gestart vóór 1 januari 2018)
waren kleine vennootschappen, de
zogeheten kmo-vennootschappen, in
de regel vrijgesteld van een belasting
op de meerwaarde bij verkoop van
beleggingsaandelen. Het Zomerakkoord
besliste echter dat vanaf aanslagjaar
2019 (m.b.t. boekjaren die ten vroegste
zijn gestart vanaf 1 januari 2018) alle
vennootschappen onderworpen zijn
aan een meerwaardebelasting (voor de
tarieven: zie onderaan).
Vandaag geniet je vennootschap nog in
twee gevallen van een vrijstelling van de
meerwaardebelasting.

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.

1. Bijna ondoenbaar: je vennootschap
voldoet aan de ‘standaardvoorwaarden’
Je kan aandelen belastingvrij verkopen als
je vennootschap voldoet aan:
•		 De taxatievoorwaarde: je
vennootschap is onderworpen aan

Respect voor uw klantenportefeuille
Uw klant is en blijft uw klant.

de Belgische vennootschapsbelasting
of een gelijkaardig buitenlands
belastingsysteem.
•		 De houdperiode: je vennootschap
moet de aandelen voor minstens 1
jaar hebben behouden.
•		 De minimumparticipatievoorwaarde: de beleggingsparticipatie
bedraagt minstens 2.500.000 euro of
minstens 10% van het kapitaal van de
vennootschap waarin je belegt.
In de praktijk komen zo’n grote bedragen
natuurlijk zelden voor bij kmo’s.
Een optie om je overtollige cash zorgeloos
in aandelen te beleggen, is de DBI-bevek.

onnodig dubbel belast wordt. Aan DBIbeveks zijn echter wel een aantal
restricties opgelegd:
•		 De inkomsten uit de bevek geven
enkel recht op de DBI-aftrek als ze
rechtstreeks uit aandelen komen,
dus niet uit andere beleggingen
zoals obligaties of andere fondsen.
•		 De winsten moeten uit zogeheten
‘goede’ aandelen komen, van
bedrijven die niet in belastingparadijzen gevestigd zijn en wel normale
belastingen op hun winsten betalen.
•		 De bevek moet jaarlijks minstens
90% van haar inkomsten uitkeren.

2. Je vennootschap belegt in een DBI-bevek
Als je belegt in een DBI-bevek
(beleggingsvennootschap met variabel
kapitaal) kan je je aandelen belastingvrij
verkopen. Deze fondsen zijn namelijk
gestoeld op het principe van de
‘DBI-aftrek’: een fiscale gunstmaatregel
die vermijdt dat doorgestorte winst

Hoeveel meerwaardebelasting betaal je
nu?
Afhankelijk van het aantal voorwaarden
waaraan je voldoet, betaal je de volgende
tarieven:
Gregory Henin
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be

KLEINE VENNOOTSCHAPPEN (BOEKJAAR ≥ 01.01.2020)
Houdperiode aandelen
≥ 1 jaar

Vrijgesteld

< 1 jaar

Basistarief 25% of onder voorwaarden het verlaagd tarief van
20% (voor belastbare winst t.e.m. 100.000 euro)

WORD MAKELAAR

Bel 09 224 74 74

,

Voldoet aan taxatie- én participatievoorwaarde

Basistarief 25% of verlaagd tarief 20% (voor
belastbare winst t.e.m. 100.000 euro)

GROTE VENNOOTSCHAPPEN (BOEKJAAR ≥ 01.01.2020)
Houdperiode aandelen

Voldoet aan taxatie- én participatievoorwaarde

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.

Voldoet niet aan taxatie- of
participatievoorwaarde

≥ 1 jaar

Vrijgesteld

< 1 jaar

Tarief van 25%

Voldoet niet aan taxatie- of
participatievoorwaarde
Basistarief 25%

WORD NU LID
EN GENIET TOT EIND 2020
GRATIS LIDMAATSCHAP*

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.
* Enkel voor nieuwe leden en bij betaling lidmaatschap 2021

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

