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Op 1 oktober 2020 was het eindelijk zo ver! Na een periode van opnieuw meer dan
300 dagen – afhankelijk van hoe je telt – was er eindelijk een nieuwe federale regering.
BZB-Fedafin heeft de ploeg van Alexander De Croo namens haar leden veel succes
gewenst, en een politiek memorandum bezorgd met een overzicht van de voornaamste
bekommernissen en prioriteiten voor de zelfstandige tussenpersoon. Want meer dan ooit
staan we voor torenhoge uitdagingen die dringend aangepakt moeten worden.
Steeds meer bankkantoren dreigen te sluiten. Hoewel deze trend al jaren aan de gang is,
zien we dat we intussen niet ver af meer zijn van het scenario waarin geen bankkantoor
meer te bespeuren is in vele dorpen en gemeenten. Banken gebruiken de coronacrisis
als een excuus om aan te tonen dat er minder nood is aan fysieke kantoren, terwijl de
IT-investeringen de pan uitswingen. We verwachten dan ook dat verschillende banken op
korte termijn nieuwe herstructureringen zullen aankondigen om kosten te besparen.
Tal van enquêtes en onze studie over de kracht van de tussenpersoon tonen nochtans
duidelijk aan dat klanten het persoonlijke advies van de tussenpersoon erg waarderen en
ook essentieel vinden. Ze hebben geen behoefte om 20 minuten te rijden om dan met een
bankier aan tafel te zitten die ze niet kennen of om belangrijke financiële beslissingen te
bespreken via een videomeeting. En wanneer de IT-inspanningen nog maar eens niet het
gewenste resultaat opleveren – tot grote frustratie van de klant –, dan is de tussenpersoon
er om hem te helpen.

Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
0466-737-571 RPR Gent, afdeling Oudenaarde |
info@bzb-fedafin.be | www.bzb-fedafin.be
Verantwoordelijke uitgever

We kunnen er natuurlijk niet om heen dat we in uitzonderlijke omstandigheden leven
en moeten werken. Maar de tussenpersonen in bank, verzekeringen of kredieten leveren
essentiële diensten. Banken en verzekeraars die inzetten op proximiteit en de rol van de
tussenpersoon erkennen, plukken hier in tijden van crisis nog meer dan anders de vruchten
van. Dat uit zich ook in de resultaten van de bank.

Albert Verlinden
Einestraat 21 | 9700 Oudenaarde
albert@bzb-fedafin.be
De redactie van Momentum en de
verantwoordelijke uitgever streven naar de
grootst mogelijke betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter
niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.

BZB-Fedafin houdt alsvast de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat mogelijke
herstructureringen met het nodige respect verlopen naar de zelfstandige agenten en dat de
gedragscode tussen kredietinstellingen en zelfstandige bankagenten wordt nageleefd.
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Meeste klachten over online betalingsfraude
De toename van het aantal klachten vloeit voornamelijk voort uit de
opvallende stijging van het aantal klachten over betwiste betalingen als
gevolg van internetfraude. Waar dit soort van klachten in 2015 nog maar
35,61% uitmaakten van het totale aantal klachten, is dat aantal in 2019
gestegen tot meer dan de helft (54,10%).
Daarom doet Ombudsfin in haar jaarverslag een oproep om online
betalingsfraude te bestrijden en meer onder de aandacht te brengen,
zowel bij de klanten als bij de banken zelf. Door de digitalisering is
het deel van de bevolking dat al niet zo goed geïnformeerd was over
betalingen, verder verzwakt en nog gevoeliger geworden voor de
manipulatie van fraudeurs. Bijkomend roept Ombudsfin de banken op
om de veiligheid van de betalingen te verhogen en passende procedures
in te voeren om fraudes op te sporen en te voorkomen.

Stijging opgeloste dossiers bij klachten van ondernemingen
Het aantal ingediende dossiers door ondernemingen (300) is
ongeveer stabiel gebleven, terwijl het aantal ontvankelijke klachten
van ondernemingen (81) verder is gedaald met 22,9% in vergelijking
met 2018. Daartegenover staat wel dat het aantal opgeloste dossiers
aanzienlijk gestegen is. In de 68 dossiers die als gegrond werden
beschouwd, heeft Ombudsfin verder onderhandeld. Dit leidde in 35
dossiers (51,5% van de gegronde dossiers) tot een minnelijk akkoord. In
33 dossiers (48,5 %) werd geen oplossing bereikt, terwijl dat in 2018 nog
69,8% was.

BANK
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Internetcriminelen slaan steeds vaker toe om online bankgegevens te ontfutselen en dat vertaalt
zich ook in het aantal klachten bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen. In
2019 ontving Ombudsfin meer dan 20% meer aanvragen tot tussenkomst dan het jaar ervoor,
hoofdzakelijk door de sterke stijging in het aantal klachten met betrekking tot internetfraude.
De ombudsdienst doet in zijn jaarverslag dan ook een oproep aan de consument en de sector om
fraudeurs geen kans te geven en de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

BESCHERM UW KLANTEN TEGEN PHISHING
Als bankagent hebt u een belangrijke taak om uw klanten te
behoeden voor online internetfraude. Ombudsfin geeft enkele
tips om te voorkomen dat consumenten in de val worden gelokt.
1. Algemene aanbevelingen aan de consument
• Consulteer regelmatig safeonweb.be, een website boordevol
nuttige tips en waarschuwingen over alle gekende
fraudepraktijken op het internet.
• Controleer steeds het volledige mailadres of de volledige URL
van een website. De kleinste schrijffouten of het gebruik van
atypische domeinnamen of mailadressen wijzen op fraude. Bij
de minste twijfel, stop uw handelingen of de communicatie
en doe de nodige verificaties via extra opzoekingen.
• Wanneer iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het
waarschijnlijk ook te mooi om waar te zijn en is het dus
fraude. Laat u niet verleiden en stop de communicatie of
handelingen.
• Wanneer u uw digipas gebruikt, doet u per definitie een actie
of een verrichting op uw rekening.
• Aan de hand van codes (aangemaakt door uw digipas)
kan een fraudeur van op afstand betalingen doen,
overschrijvingen doen via uw homebanking of zelfs úw
banking app installeren op zijn persoonlijke smartphone.

Communiceer dus nooit codes, aangemaakt door uw digipas,
aan een derde.
• Gebruik nooit uw digipas wanneer u een betaling moet
ontvangen. Daarvoor is een digipas nooit nodig.
• De toetsen en tekst op uw digipas vertellen u al heel veel over
de handelingen die u aan het doen bent. Op de knoppen staat
niet voor niets “Buy”, “Sign”, “Identify”, “M1 = Identify = Appli
1”, “M2 = Sign = Appli 2”. Wees u bewust van wat u doet en
lees ook de tekst die eventueel verschijnt op uw digipas.
2. Algemene aanbevelingen aan de sector
• Voorzie kennisgevings-, blokkerings- en recuperatieprocedures
die zijn aangepast aan de snelheid waarmee verrichtingen
momenteel worden uitgevoerd.
• Doe meteen na een melding van fraude het nodige om de
fondsen te trachten te recupereren.
• Zet adequate monitoringssystemen op om frauduleuze
verrichtingen te onderscheppen en tegen te houden.
• Voorzie een bijkomende handeling van de klant zelf ter
activering van de app, als bijkomende stap na het installeren
van de mobile banking app.
• Leg de klanten goed uit hoe het betalingsmechanisme werkt
en wat de impact is van het gebruik van de digipas.

SECTORNIEUWS

“FSMA over haar

rol ten aanzien van de
tussenpersoon”
Het zijn moeilijke en onzekere tijden voor ons allemaal. Daarnaast kampt u als tussenpersoon
met de nodige stress die komt kijken bij de vele nieuwe regels en de inspecties door de
toezichthouder. Maar is die angst wel gegrond? Wij legden deze en andere prangende vragen
voor aan Gregory Demal, lid van het directiecomité van de FSMA.

Gregory Demal, lid van directiecomité van de FSMA

SECTORNIEUWS

Het gebeurt nogal eens dat
tussenpersonen zich enorm schrik
laten aanjagen met betrekking
tot de inspecties door de FSMA
en mogelijke sancties die de
FSMA kan nemen. Is deze vrees
terecht? Wat betekent een slecht
inspectierapport?
De FSMA heeft in de loop van 2019
inspecties uitgevoerd bij een 85-tal
verzekeringstussenpersonen in het
kader van de naleving van de antiwitwaswetgeving. Deze tussenpersonen
werden geselecteerd op basis van een
risicomodel. Dit model is in hoofdzaak
gebaseerd op de antwoorden die deze
tussenpersonen hebben gegeven op
de vragenlijst die zij in 2018 invulden.
Misschien hebben ook enkele leden van
BZB-Fedafin een bezoek gekregen van de
inspecteurs van de FSMA.
Na iedere inspectie heeft de FSMA de
betrokken verzekeringstussenpersoon in
kennis gesteld van haar bevindingen. Zij
heeft ook bepaald binnen welke termijnen
eventueel vastgestelde tekortkomingen
moesten worden verholpen. Slechts in
een zeer beperkt aantal ernstige gevallen
heeft de FSMA moeten beslissen de
levensverzekeringsactiviteit van een
tussenpersoon op te schorten totdat deze
kon aantonen dat hij de tekortkomingen
had verholpen.
Ik raad trouwens iedereen aan om het
verslag op de website van de FSMA te
raadplegen. Dat bevat een samenvatting
van de belangrijkste vaststellingen
waartoe de FSMA is gekomen in het kader
van de inspecties.

Gebeurt het wel eens dat de
FSMA onmiddellijk overgaat
tot schrapping van een
tussenpersoon?
Nee, natuurlijk niet. Een schrapping
van de inschrijving is een zeer ernstige
maatregel. Het betekent dat de
tussenpersoon een verbod krijgt om zijn
bemiddelingsactiviteiten verder te zetten.
De FSMA zal nooit onmiddellijk tot zo’n
ultieme maatregel overgaan.
Wanneer de FSMA vaststelt
dat een tussenpersoon de
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inschrijvingsvoorwaarden niet naleeft,
dan zal zij in de eerste plaats aan de
tussenpersoon vragen om zich in regel te
stellen. Gebeurt dit niet, dan zal de FSMA
de tussenpersoon formeel aanmanen
en legt zij een termijn op waarbinnen de
tussenpersoon de tekortkoming moet
verhelpen. Geeft hij daar geen gevolg aan,
dan heeft de FSMA geen andere keuze
dan de inschrijving te schrappen.
Spijtig genoeg moet de FSMA toch
elk jaar de inschrijving van meerdere
tussenpersonen schrappen. Dat gebeurt
bijvoorbeeld wanneer een tussenpersoon
nalaat om zijn beroepsaansprakelijkheid
te verzekeren, wanneer hij blijvend in
gebreke blijft om samen te werken met de
Ombudsman of wanneer hij halsstarrig
nalaat om zijn inschrijvingsdossier op
punt te stellen.
Ik wil van de gelegenheid ook gebruik
maken om eraan te herinneren hoe
belangrijk het is dat de tussenpersonen
hun inschrijvingsdossier up-to-date
houden en dat zij de FSMA
informeren over alle wijzigingen in hun
dossiergegevens. In de praktijk stellen
wij vast dat dit spijtig genoeg vaak
géén automatisme is. Nochtans zijn
alle tussenpersonen daartoe wettelijk
verplicht. Ze moeten wijzigingen
onmiddellijk doorgeven via de
webapplicatie Cabrio. Het inschrijvingsdossier moet altijd up-to-date zijn. Het is
essentieel dat de FSMA voor haar toezicht
steeds over de meest recente gegevens
beschikt.

Kunnen tussenpersonen die
geconfronteerd worden met
praktijken waarvan zij oordelen
dat deze in strijd zijn met
het klantenbelang of met de
wetgeving, klacht indienen bij
de FSMA? Wordt hun naam dan
kenbaar gemaakt bij de partij
waarover de klacht gaat?
Klachten en meldingen zijn een
belangrijke bron van informatie in het
kader van onze toezichtsbevoegdheden.
Klachten bevatten immers vaak concrete
signalen en helpen om inzicht te krijgen
in de realiteit op het terrein. De FSMA

kan als toezichthouder deze klachten
onderzoeken en, zo nodig, optreden.
Voor wie een melding doet, is het van
belang dat zij de feiten voldoende
nauwkeurig en gedetailleerd
beschrijven. Best worden de feiten ook
gedocumenteerd met bewijsstukken. Een
melding kan anoniem worden gedaan.
Bovendien is de FSMA gebonden door
een beroepsgeheim en kan ze niet
communiceren over de resultaten van
haar onderzoek. De FSMA heeft op
haar website ook een meldpunt voor
klokkenluiders. Voor hen gelden er
speciale regels, in het bijzonder op het
vlak van de geheimhouding van hun
identiteit.
Als beroepsvereniging functioneert
BZB-Fedafin ook als een klankbord
van wat leeft in de sector. Dankzij een
regelmatig overleg, kan de FSMA haar
toezichtacties beter afstemmen en haar
verwachtingen op de meest efficiënte
wijze formuleren aan de sector. Ook biedt
dit periodiek overleg de gelegenheid
om zich gezamenlijk te buigen over
vastgestelde problemen en samen naar
werkbare oplossingen te zoeken.

Er is een nieuw reglement inzake
geregelde bijscholing op komst.
Wat zijn de krijtlijnen van de
nieuwe regels, voor wie gelden ze
en waarom was een wijziging aan
de orde?
Financiële tussenpersonen moeten niet
alleen de vereiste kennis verwerven
om toegang te krijgen tot het beroep,
maar moeten hun beroepskennis ook
geregeld bijschaven. Dat is niet nieuw. De
reglementering in de verzekeringssector
onderging bepaalde wijzigingen die sinds
1 januari 2020 van toepassing zijn. De
belangrijkste wijzingen betreffen de duur
van de bijscholingsperiode, die van drie
jaar tot één jaar wordt teruggebracht; en
het aantal jaarlijks te behalen bijscholingspunten, namelijk minimum 15 punten.
Op het vlak van de kennis- en ervaringsvereisten zijn er voor de tussenpersonen
in bank- en beleggingsdiensten en voor
de kredietbemiddelaars momenteel nog

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

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

U moet
afscheid nemen
van een
medewerker?

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

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

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

SECTORNIEUWS

geen wijzigingen van kracht. Er wordt
wel naar gestreefd om de regels die
gelden binnen de verschillende statuten
zo veel als mogelijk te harmoniseren.
Vaak zijn tussenpersonen immers
actief in verschillende domeinen. Een
harmonisering kan de kennis over de
regels en de naleving ervan alleen maar
ten goede komen. Aangepaste regels
zullen dan in een nieuw KB en reglement
worden opgenomen.

Omwille van de coronacrisis
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. Zal die
termijn nog verder verlengd
worden met de tweede lockdown?
De FSMA was zich terdege bewust
van de moeilijkheden die financiële
tussenpersonen ondervonden door de
coronacrisis. Zo had die crisis onder
meer een grote impact op het aantal
beschikbare bijscholingen en op de
mogelijkheid om ze te volgen. In haar
diverse nieuwsbrieven heeft de FSMA de
sector geïnformeerd dat zij alles in het
werk stelde om reglementaire oplossingen
uit te werken. Op vraag van de FSMA
hebben de ministers van Economie,
Financiën en Middenstand op 8 juni 2020
een koninklijk besluit aangenomen om
onder meer een bijkomende termijn van
4 maanden toe te kennen aan personen
voor wie de bijscholingsperiode verstrijkt
op het einde van 2020.
De FSMA informeert door middel van
nieuwsbrieven de tussenpersonen
regelmatig over nieuwigheden en
evoluties in de regelgeving. Dit jaar
publiceerde de FSMA al een 10-tal
nieuwsbrieven voor tussenpersonen.
Om op de hoogte te blijven raad ik
iedereen aan om onze nieuwsbrieven te
raadplegen.

De circulaire met betrekking tot
de AssurMiFID-gedragsregels
werd van de FSMA-website
gehaald na de omzetting van
de IDD. De FSMA heeft er nu
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voor geopteerd om te werken
met werkprogramma’s. Wat
is de reden daarvoor en hoe
kunnen tussenpersonen deze
werkprogramma’s gebruiken?
De FSMA zal naast de werkprogramma’s
over de gedragsregels in de verzekeringssector ook nog circulaires publiceren.
De werkprogramma’s zijn bedoeld als
hulpmiddel. Zij bevatten een overzicht
van de gedragsregels en bijhorende
informatieverplichtingen die verzekeringsondernemingen en (neven)verzekeringstussenpersonen moeten naleven.
Zo kan de verzekeringsdistributeur per
vereiste zelf nagaan of hij eraan voldoet.
Hij kan dit ook aanduiden in de lege
kolommen.
Een voorbeeld: een verzekeringstussenpersoon heeft procedures om mogelijke
belangenconflicten te beheren. Hij
kan dan in de kolom “test of design”
aanduiden dat hij deze verplichting
naleeft. Daarnaast moet de verzekeringstussenpersoon ook nagaan of
de procedures wel effectief zijn. Dit
kan hij aanduiden in de kolom “test of
effectiveness”.
Het gaat niet om een verplichting, maar
zoals al gezegd, een ondersteuning.
De FSMA gebruikt deze werkprogramma’s
zelf ook als basis voor haar inspecties
over de gedragsregels. Uiteraard baseert
zij haar uiteindelijke beslissingen over
eventuele maatregelen steeds op de
wetgeving zelf. De werkprogramma’s zijn
een praktische leidraad en geen juridische
documenten.
De nieuwe circulaires over de
gedragsregels in de verzekeringssector komen er ter vervanging van de
AssurMIFID-circulaire. Deze circulaire
was niet meer actueel na de omzetting
van de IDD-richtlijn. In de circulaires
geeft de FSMA meer toelichting over
de interpretatie van de gedragsregels
en de bijhorende informatieverplichtingen. Daarnaast publiceert de FSMA
ook andere informatie op haar website,
zoals standpunten, sectorrapporten,
nieuwsbrieven, mededelingen naar

aanleiding van de COVID19-crisis, …
Tot slot beantwoordt ze ook vragen
van consumenten en financiële
ondernemingen over materies die
verband houden met haar bevoegdheden.

Intussen hebben zowel wij,
de sector als andere partijen
nieuwe fiches ter beschikking
gesteld aan de tussenpersonen
om aan hun verplichtingen
als verzekeringstussenpersoon
te kunnen voldoen. Wat is de
visie van de FSMA op deze
modelfiches?
De FSMA waardeert de inspanningen
van de beroepsverenigingen om de
verzekeringssector bij te staan bij het
naleven van de gedragsregels. Zo stellen
verschillende beroepsverenigingen
bijvoorbeeld zelf modeldocumenten
op voor de verzekeringssector. Bij haar
controles zal de FSMA echter controleren
of de tussenpersoon de regels correct
toepast, met een analyse van de door
hem/haar gebruikte documentatie en
rekening houdend met de feitelijke
situatie : de aangeboden diensten (al dan
niet onpartijdig advies, geen advies..), de
verkochte producten, het type cliënten,
enz…

We hebben gezien dat de FSMA
een filmpje heeft verspreid om
verzekeringstussenpersonen
te sensibiliseren over hun
antiwitwasverplichtingen. Staan
er nog dergelijke initiatieven op de
planning?
De FSMA is zeer tevreden dat haar
initiatief zo positief ontvangen wordt in de
sector. Er zitten inderdaad nog educatieve
filmpjes in de pijplijn. Ook deze zullen
elk een specifiek element van de antiwitwaswetgeving nader toelichten. De FSMA
hoopt het eerstvolgende filmpje nog voor
het eind van het jaar ter beschikking te
kunnen stellen.

B2B

		Beter beschermd
dankzij

verbod op

onrechtmatige bedingen
Een probleem waar wij als beroepsvereniging maar al te vaak
mee worden geconfronteerd bij agentschapscontracten, zijn
bepalingen die een onevenwicht in de relatie teweegbrengen.
Willen agenten aan de slag voor een bepaalde principaal of willen
ze agent blijven? Dan hebben ze vaak geen andere keuze dan een
contract met dergelijke clausules toch te ondertekenen.

ook zelf rekening houden met het verbod op onrechtmatige
bedingen. U vindt uitgebreide toelichting in de brochure die de
FOD Economie heeft uitgebracht (zie https://neenaandewetvandesterkste.be).
We concentreren ons hier evenwel op de gevolgen voor de
agentschapscontracten.

BZB-Fedafin probeert de contracten in dit kader op verschillende
manieren bij te sturen. Enerzijds door te onderhandelen met
de betrokken principaal, anderzijds door individueel advies
aan de agent en ten laatste door lobbywerk. Zo hebben we
in de gedragscode tussen kredietinstellingen en bankagenten
bepalingen kunnen laten opnemen die de banken verplichten
om bij de voorlegging van een agentschapsovereenkomst of
bij de wijziging van een bestaande overeenkomst bepaalde
precontractuele informatie te bezorgen aan de agent of
kandidaat-agent. Ook werden in de gedragscode een aantal
verboden bedingen opgenomen en werd opgelijst op welk soort
bedingen de bijzondere aandacht van de agent moet worden
getrokken.

ALGEMENE NORM

Nu het laatste deel van de wet B2B op 1 december 2020 in
werking is getreden, wordt de zelfstandige agent – en eigenlijk
ook elke zelfstandige tussenpersoon – nog beter beschermd
tegen bedingen die het contract onevenwichtig maken. De wet
betreft evenwel niet de lopende contracten. Bevat uw huidig
contract onrechtmatige bedingen, dan verandert deze wet niets
voor u. Wanneer deze wordt hernieuwd of gewijzigd dan gelden
de bepalingen weer wel.

Om te kunnen bepalen of een beding onrechtmatig is, moet met
verscheidene elementen rekening gehouden worden. Gebrek aan
transparantie speelt een zeer belangrijke rol bij de beoordeling
van het onrechtmatige karakter van bedingen. Indien bedingen
die een ernstige invloed hebben op de contractuele relatie,
of bedingen die de andere partij normaliter niet zou hebben
verwacht, niet duidelijk in het contract worden toegelicht, zijn ze
in strijd met de verplichting tot transparantie. Als dat gebrek aan
transparantie ernstig is en tot gevolg heeft dat uw contractuele
rechten duidelijk worden benadeeld, kunnen dergelijke bedingen
als onrechtmatig en dus onwettig worden beschouwd. De
precontractuele informatieverplichtingen die de gedragscode
tussen kredietinstellingen en bankagenten oplegt, worden
hierdoor nog eens bekrachtigd.

De wet is zowel van toepassing op contracten met uw principaal,
de verzekeraars of kredietgevers waarmee u werkt, als op de
contracten met uw nutsleveranciers, etc. De wet is voor alle
duidelijkheid ook van toepassing op contracten die u zelf
voorlegt aan andere ondernemingen. U moet in dat geval

Bedingen in een schriftelijke overeenkomst moeten duidelijk
en begrijpelijk zijn opgesteld. De andere onderneming moet
alle economische en juridische gevolgen inzien en begrijpen.
Bovendien mogen clausules geen kennelijk gebrek aan evenwicht
tussen beide partijen veroorzaken. Als dat wel het geval is, wordt
de clausule als onrechtmatig beschouwd. De bescherming
tegen onrechtmatige bedingen geldt voor alle clausules in de
overeenkomst, met uitzondering van bedingen die betrekking
hebben op het voorwerp van de overeenkomst zelf (de dienstverstrekking, het (de) verkochte goed(eren) of de overeengekomen
prijs), op voorwaarde dat ze op een transparante manier zijn
geformuleerd.

B2B
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Ook wordt gekeken of clausules niet tot een te grote
onevenwichtigheid leiden ten nadele van de onderneming
die haar akkoord geeft. Wordt er naar behoren rekening
gehouden met de rechten en verantwoordelijkheden van beide
ondernemingen?

VERBODEN CLAUSULES
Naast een algemene norm voorziet de wet in een zwarte lijst en
een grijze lijst van onrechtmatige bedingen.
De zwarte lijst zijn bedingen die in alle omstandigheden
onrechtmatig zijn.
• U bent gebonden aan een contract, terwijl uw medecontractant
zijn verbintenis afhankelijk kan maken van zijn eigen wil.
• Alleen uw medecontractant behoudt zich het recht voor om
een of meer clausules van het contract te interpreteren.
• Clausules die de toegang tot de rechter uitsluiten of
beperken, dit wil zeggen clausules die bepalen dat u in geval
van een geschil afziet van gerechtelijke stappen tegen uw
medecontractant.
• Clausules die kennis of aanvaarding van andere clausules
vaststellen zonder dat u vóór het sluiten van de overeenkomst
daadwerkelijk kennis hebt kunnen nemen van deze andere
bepalingen.
De grijze lijst zijn bedingen die vermoed worden onrechtmatig
te zijn maar uw medecontractant die het beding heeft
opgenomen, kan het bewijs leveren dat het beding in de concrete
omstandigheden niet onrechtmatig is.
• Clausules die het mogelijk maken het contract eenzijdig te
wijzigen (prijs, voorwaarden, kenmerken), tenzij het bedrijf
aantoont dat het geldige redenen heeft.
• Clausules die de overeenkomst automatisch verlengen
of hernieuwen aan het einde ervan, zonder een redelijke
opzegtermijn te specificeren.

• Clausules die het economische risico leggen bij een partij
die het in principe niet zou moeten dragen, en dat zonder
economische tegenprestatie.
• Clausules die, in geval van gehele of gedeeltelijke
niet-nakoming of slechte uitvoering van de overeenkomst
door een partij, de rechten van de andere partij zonder geldige
reden uitsluiten of beperken.
• Het ontbreken van een redelijke opzegtermijn.
• Clausules die de onderneming vrijstellen van aansprakelijkheid
voor fraude, ernstige fouten of die van haar werknemers, of
voor het niet uitvoeren van haar belangrijkste diensten.
• Clausules die de bewijsmiddelen beperken die de andere partij
in geval van een geschil kan gebruiken.
• Buitensporige schadebedingen in geval van niet-nakoming
of vertraging in de uitvoering van de verplichtingen van de
andere partij. Dat is het geval indien het bedongen bedrag aan
schadevergoeding duidelijk hoger is dan een redelijk te ramen
schade

Wat kan u doen wanneer u het slachtoffer bent van een
onrechtmatig beding?
Als u meent dat uw contract met uw principaal een onrechtmatig
beding bevat, dan raden we u aan om eerst met ons contact op
te nemen. Wij zullen proberen dit via overleg met uw principaal
op te lossen. BZB-Fedafin kan zelf ook een vordering tot staking
instellen of indien het een algemeen probleem betreft een
vordering tot collectief herstel instellen.
U kan zelf ook proberen om via een minnelijke regeling tot een
oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kan u ook zelf aan de
rechter vragen om de betwiste clausule nietig te verklaren en
mogelijk schadevergoeding te vragen voor de schade die werd
geleden als gevolg van de toepassing van die nietige clausule.
Ten slotte hebt u ook de mogelijkheid om verboden praktijken
te melden aan het meldpunt (https://meldpunt.belgie.be/
meldpunt/nl/welkom).

Bestel nu uw Consumptiecheques
De bonus voor een solidaire herlancering
Voor de leden van BZB-Fedafin:
20%-korting* bij Edenred!
Tot

€ 300
netto

*op de basis-prestatievergoeding
Insertion_BZB_Fedafin_Banner.indd 1

Te bestellen
vóór
31/12/2020

Meer info op www.edenred.be
16-11-20 15:45:26

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

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

WORD MAKELAAR

Bel 09 224 74 74

,

OF SURF NAAR WWW.EB-LEASE.BE

eb-lease, commerciële naam van Europabank NV
V.u.: Europabank NV - Kredietgever - Erkenningsnummer 937 - Nr. Fsma 011671A - Burgstraat 170, 9000 Gent - BTW BE 0 400 028 394 - RPR Gent.
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Campagne misbruik
van

machtsverhouding

De wet van 4 april 2019 verbiedt misbruik van economische
afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en agressieve en
misleidende marktpraktijken tussen ondernemingen en
beschermt bedrijven die zich in een zwakke positie bevinden,
waarvan een andere onderneming (leverancier of klant) misbruik
zou kunnen maken.

in

B2B

WAT HEEFT BZB-FEDAFIN GEDAAN?
Om de ondernemers te informeren over de situaties, bedrijven
en personen waarop de nieuwe wet van toepassing is, en vooral
wat een onderneming kan doen in geval van misbruiken, voerde
de FOD Economie een informatiecampagne tot 31 oktober 2020.

ZELF EEN MELDING DOEN
• Agressieve en misleidende marktpraktijken of onrechtmatige
bedingen: rapporteer de feiten aan het ADEI-meldpunt van
de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD
Economie via https://meldpunt.belgie.be/meldpunt
• Misbruiken van economische afhankelijkheid: rapporteer de
feiten aan de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) via
https://www.bma-abc.be

UW ACTIVITEIT ALS TUSSENPERSOON BETER
BESCHERMD
Zelfstandige bank-en verzekeringsagenten zitten door
een combinatie van wetgeving en contracten in een zowel
juridische als economische afhankelijke positie. Het hoeft
geen betoog dat we als beroepsvereniging vaak worden
geconfronteerd met situaties die wij als misbruik van die
positie van economische afhankelijkheid beschouwen.
Door deze wet krijgt u én BZB-Fedafin meer tools om de
belangen van de zelfstandige financiële tussenpersonen te
verdedigen.

BZB-Fedafin heeft van meet af aan veel energie gestopt
in dit dossier omwille van de belangrijke impact voor de
tussenpersoon. Zo hebben we destijds een adviesvoorstel
geschreven om het wetsvoorstel van toenmalig minister
Ducarme te ondersteunen en hebben we maandenlang
actief gelobbyd om het erdoor te krijgen. Mét succes.
Nu rest ons vooral onze leden te informeren over deze
nieuwe wetgeving en hen te sensibiliseren om van hun
rechten gebruik te maken. We doen dit via artikels in het
Momentum, via posts op social media, via agentenvergaderingen en via individuele belangenverdediging.

LOBBYWERK

BZB-Fedafin
		wordt

gehoord

Als individu is het niet vanzelfsprekend om op te komen voor uw rechten. Maar door de
krachten te bundelen, bereikt u veel meer! BZB-Fedafin overlegt regelmatig met de banken,
verzekeraars, kredietgevers, sectororganisaties, toezichthouders, politici en kabinetten van de
bevoegde ministers. Hier geven we een aantal voorbeelden van situaties waarin ons lobbywerk
de voorbije maanden vruchten afgeworpen heeft.

Fiscale aftrek VAPZ-premie bij uitstel
van sociale bijdragen
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. Met

succes. Mede door ons lobbywerk heeft
de fiscus een eenmalige administratieve
tolerantie ingevoerd. De VAPZ-premies
die u in 2020 betaalt, blijven aftrekbaar
in 2020, ook al werd de betaling van de
sociale bijdragen uitgesteld naar 2021
door de corona-steunmaatregelen. Let
wel, VAPZ-premies betaald tijdens het
inkomstenjaar 2021 zijn enkel fiscaal
aftrekbaar als u zowel de verschuldigde
sociale bijdragen voor 2021 als de
uitgestelde bijdragen van 2020 betaalt in
2021.
BZB-Fedafin is erg tevreden met
deze regeling en lobbyt verder voor
een vergelijkbaar resultaat voor de
IPT-contracten.

VAB past nieuwe
distributieovereenkomst aan
Vele tussenpersonen kregen eind deze
zomer een nieuwe “overeenkomst
van distributie” met aanhangende

self-billing overeenkomst door VAB
ter ondertekening aangeboden.
BZB-Fedafin had enkele bedenkingen
bij deze overeenkomst, nam contact
op met VAB om deze te bespreken en
raadde haar leden aan om ze voorlopig
nog niet te ondertekenen. Na onze
tussenkomst heeft VAB de overeenkomst
aangepast waarbij nagenoeg met al onze
opmerkingen werd rekening gehouden.
De tussenpersonen ontvingen de
aangepaste overeenkomst per mail en
wie de oorspronkelijke overeenkomst al
ondertekend had, werd gecontacteerd
door VAB.

Record Credits betaalt exRecordbankagenten correcte
commissies uit
BZB-Fedafin werd deze zomer
gecontacteerd door enkele van onze
leden kredietmakelaars ex-Recordbankagenten. Deze ex-Recordbankagenten werden kredietmakelaar voor

LOBBYWERK

Record Credits. Record Credits had
hen eind 2018 aangeboden gezien de
uitzonderlijke omstandigheden de
kwaliteitsvergoeding over een ruimere
periode te bekijken. De kredietgever
deed dit aanbod om tegemoet te komen
aan de ex-Record Bank-agenten die
moeilijk de jaardoelen konden halen. Dit
bleek in de meeste gevallen effectief in
het voordeel van de kredietmakelaar. Nu
bleek evenwel dat een aantal onder hen
evenwel nadeel ondervonden van “dit
aanbod”. Voor hen was de commissie
zoals contractueel voorzien voordeliger.
De kredietgever weigerde in eerste
instantie in te gaan op hun vraag tot
uitbetaling van de commissie zoals
contractueel voorzien.
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BZB-Fedafin heeft er bij Record Credits
op aangedrongen om toch commissie
uit te betalen zoals in het contract was
bepaald en hen te behandelen zoals de
andere kredietmakelaars. Het aanbod kon
volgens BZB-Fedafin immers onmogelijk
als een contractswijziging ten aanzien van
de ex-Recordbankagenten worden aanzien.
Wanneer dit aanbod nadelig uitkomt voor
ex-Recordbankagenten dan kan Record
Credits zich daar niet op baseren om die
agenten minder commissie uit te betalen.
Na onze tussenkomst heeft Record
Credits de betrokken kredietmakelaars
het verschil bijbetaald, tot onze
tevredenheid en die van de betrokken
makelaars.

LOBBYWERK BIJ REGERING
DE CROO
De voorbije maand werd eindelijk
een regering gevormd. BZB-Fedafin
heeft haar politiek memorandum
met een overzicht van de prioriteiten
voor de zelfstandige tussenpersonen
in bank- en beleggingsdiensten,
verzekeringen en kredieten bezorgd
aan de verschillende betrokken
ministers en kabinetten met de
vraag om hierover op korte termijn
samen te zitten en de actuele
bezorgdheden aan te kaarten.
Download ons politiek
memorandum op
www.bzb-fedafin.be.

V.U.: P&V Verzekeringen cv, Koningsstraat 151, 1210 Brussel - Vivium is een merk van P&V Verzekeringen cv - www.vivium.be - 12.2020

Vind dé digitale
oplossing voor u
als makelaar
Meer dan ooit wil Vivium de makelaars
ondersteunen in hun digitalisering. Daarvoor
verleggen we opnieuw onze grenzen. Met
de nieuwe editie van de Vivium Digital
Awards maken we voor u het meest complete
overzicht van bestaande digitale oplossingen
op de Belgische markt.
Ontdek er alles over op
www.viviumdigitalawards.be

Een initiatief van

Powered by

ANTIWITWAS
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BZB-Fedafin
ondersteunt bij antiwitwas
De antiwitwaswet legt verzekeringsmakelaars en makelaars in bank- en beleggingsdiensten een
reeks administratieve en organisatorische verplichtingen op. De FSMA hecht groot belang aan
de naleving van de antiwitwaswetgeving en onderzoekt via inspecties of de makelaarskantoren
compliant zijn. Om hen hierbij te ondersteunen, heeft BZB-Fedafin in samenwerking met Luc
Willems een reeks opleidingen georganiseerd en twee e-learnings opgesteld.

Wie een uitnodiging gekregen had van de FSMA om de
periodieke vragenlijst antiwitwas (ook wel Fimis-vragenlijst
genoemd) in te vullen voor 12 oktober 2020, kon inschrijven
voor één van de vele opleidingsmomenten die BZB-Fedafin
exclusief voor haar leden organiseerde via het opleidingsplatform Edfin. Wie de opleiding volgde, ging naar buiten met
een ingevulde vragenlijst op maat van het kantoor. Voor de
tussenpersonen die last minute nog prangende vragen hadden
met betrekking tot de vragenlijst, werd enkele dagen voor de
deadline nog een extra webinar georganiseerd.
Daarnaast organiseerde Edfin de voorbije maanden ook diverse
opleidingen over het herkennen van een witwasoperatie en het
voorkomen van witwasoperaties in het bankkantoor.

“

“Aan het einde van een opleiding voel ik steeds
de opluchting bij de deelnemers. Ze leren dat
antiwitwasbeleid in hun kantoor eerder een zaak is van
houding (of attitude) dan het blokken van regeltjes”.
Luc Willems, advocaat-bemiddelaar

SECTORCODE
Om te vermijden dat verzekeringsmaatschappijen en
tussenpersonen dubbel werk zouden verrichten met
betrekking tot de antiwitwasverplichtingen, hebben
Assuralia, BZB-Fedafin en de andere sectorfederaties van
de verzekeringstussenpersonen een sectorcode opgesteld.
Download ze op www.bzb-fedafin.be.

AANRADER: E-LEARNINGS
Naast de fysieke opleidingen en webinars, stelde BZB-Fedafin
in samenwerking met Luc Willems via Edfin twee e-learnings op
om u te helpen bij uw antiwitwasverplichtingen. Deze kan u op
eender welk moment volgen, van bij u thuis of op kantoor.
Antiwitwasbeleid voor de verzekeringsmakelaar in 7 stappen
De algemene risicobeoordeling is het startpunt van een degelijk
antiwitwasbeleid. In deze e-learning worden de aanpak en
uitvoering van de risicobeoordeling besproken en toegepast
op het FSMA-model. Na het volgen van deze e-learning kan u
deze risicobeoordeling zelfstandig uitvoeren, documenteren en
toepassen op uw interne organisatie.
• Kostprijs: € 302,5 (incl. btw), € 151,25 (incl. btw) voor leden van
BZB-Fedafin en gratis voor medewerkers PC 341
• 2,5 punten verzekering (A700 011)
Hoe maak ik de interne procedure antiwitwas voor mijn
kantoor?
Het doel van deze e-learning is om de verzekeringsmakelaar die
zijn algemene risicobeoordeling heeft uitgevoerd, te begeleiden
in het opstellen van de interne procedures en het jaarlijks
activiteitenverslag. U moet namelijk een passende preventieen controlestructuur opzetten met bijzondere aandacht voor
opleiding.
• Kostprijs: € 302,5 (incl. btw), € 151,25 (incl. btw) voor leden van
BZB-Fedafin en gratis voor medewerkers PC 341
• 2,5 punten verzekering (A700 011)

VENNOOTSCHAPPEN

Nieuw KB inzake
het UBO-register
In het kader van de antiwitwaswet van 18
september 2017 zijn vennootschappen,
(internationale) vzw’s en stichtingen
verplicht om toereikende, accurate en
actuele informatie over hun uiteindelijke
begunstigden, ook wel “ultimate

beneficial owners” of UBO’s genoemd, in
te winnen en bij te houden.
Deze wet voorziet bovendien in het
invoeren van een register voor de
uiteindelijke begunstigden in België.

Het doel van deze databank is om de
transparantie van de eigendomsstructuren
van de juridische entiteiten te verhogen
zodat mensen met frauduleuze of slechte
bedoelingen zich niet anoniem achter een
bedrijf zouden kunnen verschuilen.

VENNOOTSCHAPPEN

De uitvoeringsmodaliteiten van het
UBO-register werden bezegeld in het KB
van 13 juli 2018 en de gegevens moesten
een eerste keer aangevuld worden tegen
30 september 2019. De bedoeling is dat
deze gegevens jaarlijks bevestigd worden.

Jaarlijkse update
Omwille van technische redenen is
de informatie van de uiteindelijke
begunstigden van alle informatieverstrekkers op 30 april 2020 automatisch
bevestigd. De juridische entiteiten
moeten de gegevens dit jaar dus niet
meer bevestigen. Wel is het zo dat
elke wijziging van een uiteindelijke
begunstigde binnen de maand in het
UBO-register moet aangepast worden.
De Algemene Administratie van de
Thesaurie zal waarschijnlijk een waarschuwingssysteem opzetten in het online
platform van het UBO-register om de
informatieverstrekkers te verwittigen dat
er een jaar verstreken is sinds de laatste
bevestiging/aanpassing.

Nieuw KB
Op 23 september 2020 verscheen er een
nieuw KB met de bedoeling om het vorige
KB aan te passen aan de ontwikkelingen
in de wetgeving van o.a. bescherming van
de persoonsgegevens. Het nieuwe KB
heeft enkele verplichtingen ingevoerd. We
zetten ze voor u op een rijtje.
1. Toegang tot het register
Voortaan zal niet enkel de actuele
informatie beschikbaar zijn, maar ook de
historiek van deze informatie.
Vroeger was de informatie van vzw’s
enkel toegankelijk voor de bevoegde
autoriteiten en overheden (bv. fiscus), de
onderworpen entiteiten om te voldoen
aan hun waakzaamheidsplicht (bv.
notarissen, banken,…) en elke andere
persoon of organisatie die een legitiem
belang kon aantonen dat verband
hield met de strijd tegen witwassen
en terrorisme. Voortaan wordt het
mogelijk voor elke burger om bepaalde
gegevens te consulteren zonder een
legitiem belang te moeten aantonen. Het
betreft de gegevens van de bestuurders,
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de personen belast met het dagelijks
bestuur, de stichters van een stichting en
de personen die gemachtigd zijn een vzw
of stichting te vertegenwoordigen.
De gegevens van deze uiteindelijke
begunstigden zijn ook beschikbaar via het
KBO zodat de impact hiervan evenwel te
verwaarlozen is.
De geregistreerde gegevens van de
begunstigden en andere personen die
zeggenschap uitoefenen via andere
middelen over de (i)vzw of de stichting,
zullen echter enkel toegankelijk blijven
voor het brede publiek indien een legitiem
belang kan worden aangetoond.
2. Documentatieplicht
Vanaf 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online
platform elk document bij te voegen dat
aantoont dat de informatie met betrekking
tot een uiteindelijke begunstigde adequaat,
nauwkeurig en actueel is. Voorheen
moesten deze documenten enkel
beschikbaar zijn in geval van een controle,
maar was er geen sprake van een verplichte
registratie.
Volgens de FOD Financiën dient geval per
geval door de informatieplichtige te worden
bepaald welke documentatie moet worden
geregistreerd. Die documenten kunnen
een kopie zijn van het aandelenregister, de
statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust
of gelijkaardige juridische constructie, een
aandeelhoudersovereenkomst, notariële
akte of elk ander document (gelegaliseerd
als afkomstig uit een derde land). Deze
documenten zijn enkel toegankelijk voor
de bevoegde autoriteiten. Onderworpen
entiteiten of leden van het grote publiek
hebben hier geen toegang toe.
Informatieplichtigen die hun UBO’s voor
11 oktober 2020 hebben geregistreerd,
hebben tot 30 april 2021 om de
documenten op te laden. Dit is de uiterste
datum waarop de jaarlijkse bevestiging van
de geregistreerde gegevens voor de eerste
maal dient plaats te vinden.
Informatieplichtigen die de registratie
of wijzigingen aan de registratie vanaf
11 oktober 2020 in orde brengen, laden
deze documenten op bij de registratie of
wijziging.

3. Bijkomende te registreren informatie
Het KB specifieert dat de informatie moet
meegedeeld worden voor elk niveau van
de eigendomsstructuur. Vroeger diende
voor een onrechtstreekse uiteindelijke
begunstigde enkel het gewogen
gemiddelde te worden geregistreerd.
Voortaan moeten alle deelnemingspercentages voor elk niveau van de
eigendomsstructuur te worden ingegeven.
Maar aangezien de praktische registratie
in het UBO register al een ingave vereiste
voor elk niveau van de eigendomsstructuur, vormt dit enkel een bevestiging
van de praktijk.
4. Inwerkingtreding
Aangezien het KB geen specifieke
bepalingen bevat inzake de
inwerkingtreding, zijn deze wijzigingen in
werking getreden tien dagen na publicatie
in het B.S., met name op 11 oktober 2020.

DE WIJZIGINGEN IN
EEN NOTENDOP
(VANAF 11 OKT 2020)
• Uitbreiding toegang: elke
burger kan bepaalde gegevens
consulteren in het UBO-register
zonder een legitiem belang te
moeten aantonen
• Documentatieplicht: verplichting
om elk document bij te voegen
dat aantoont dat de informatie in
het register adequaat, nauwkeurig
en actueel is
• Registratie bijkomende info:
informatie moet meegedeeld
worden voor elk niveau van de
eigendomsstructuur (was in de
praktijk al zo)

Architas presenteert

DE AVONTUREN VAN EEN VERZEKERINGSMAKELAAR

DE ZOEKTOCHT
NAAR DISCRETIONAIR
VERMOGENSBEHEER

Architas, onderdeel van de AXA Groep, is
in België specialist in vermogensbeheer.
Door te kiezen voor discretionair vermogensbeheer bij
Architas, delegeren uw klanten het beheer van hun
kapitaal aan onze experts. Dankzij onze open architectuur
selecteren deze experts zorgvuldig de fondsen van een
40-tal fondsbeheerders.
Ons discretionair vermogensbeheer is reeds toegankelijk
voor uw klanten vanaf een relatief bescheiden bedrag.

REEDS BESCHIKBAAR VOOR MAKELAARS VANAF €100.000
De coronacrisis heeft ook op de beurs haar sporen nagelaten. Wereldwijde onzekerheid over de gevolgen van
Covid-19 en toegenomen economische risico’s maken de beurzen volatieler dan ooit. Het beheer van uw
kapitaal toevertrouwen aan een expert gespecialiseerd in portefeuillebeheer kan een grote meerwaarde
betekenen. Voor verzekeringsmakelaars zonder bankagentschap is het bovendien niet altijd vanzelfsprekend
om toegang te krijgen tot deze oplossingen. « Dat is jammer, want het vermogensbeheer in open architectuur
biedt een heleboel voordelen voor de klant”, aldus Robert Bosmans, Head of Country bij Architas België.
Zeker in periodes van hoge volatiliteit zoals we die vandaag
kennen, is het essentieel dat de beleggingsportefeuille van de
klant dagelijks wordt opgevolgd en men op korte termijn kan
bijsturen waar nodig. Bij Architas hebben we er bewust voor
gekozen om enkel discretionair beheer aan te bieden aan onze
klanten omdat we ervan overtuigd zijn dat dit enkele belangrijke
voordelen biedt die met name in crisisperiodes merkbaar zijn.

Bob Bosmans

Head of Country
Architas Belgique

Wat is discretionair vermogensbeheer ?
Dit is een dienstverlening waarbij klanten een bedrag
toevertrouwen aan Architas die optreedt als vermogensbeheerder,
en dit binnen een duidelijk gedefinieerd kader dat in een contract
wordt vastgelegd.
Dit betekent dat we hun portefeuille opbouwen en beheren in
overeenstemming met de gekozen beleggingsstrategie. Architas
draagt bijgevolg de verantwoordelijkheid om wanneer men dit
opportuun acht de portefeuille bij te sturen waar nodig.

Wat is ‘open architectuur’?
Net zoals jullie, als makelaar voor jullie klanten, bij verschillende
partners op zoek gaan naar de optimale oplossing qua
dekking, worden verschillende fondsbeheerders door Architas
onderworpen aan een streng selectieproces en worden zij
bovendien op regelmatige basis geëvalueerd.
Hoe bekwaam een vermogensbeheerder ook kan zijn, wij zijn
ervan overtuigd dat hij geen expert kan zijn in alle mogelijke
activaklassen wat tot gevolg heeft dat wij vandaag de dag beroep
doen op zo’n 40-tal verschillende fondsbeheerders. Dankzij onze
gediversifieerde strategie spreiden we de beleggingsrisico’s over
de verschillende activaklassen, geografische zones, sectoren,
stijlen en beheerders. Een open architectuur is bovendien ook
een efficiënte en flexibele manier om op elk moment in te kunnen
inspelen op verschillende bronnen van rendement.

Wat zijn de voordelen voor u als makelaar?
In het kader van een overeenkomst als aanbrenger, kan Architas
uw klanten een discretionair beheer van hun vermogen aanbieden
vanaf 100.000 euro.
Eén van de grootste voordelen van een dergelijke aanpak is dat
Architas verantwoordelijk is voor de bepaling van het risicoprofiel
van uw klant. Zodoende worden de verschillende wettelijke
verplichtingen, waaronder MiFID, nageleefd zonder dat dit voor u
extra werkdruk met zich meebrengt. Het roerend vermogen van
uw klant kan volledig of gedeeltelijk opgenomen worden in één
enkele overeenkomst. Zo vermijdt u tevens de rompslomp die
gepaard gaat met het beheer van verschillende vervaldagen.
Door samen te werken met Architas hebben jullie als makelaar ook
de mogelijkheid om jullie klanten een alternatief te bieden aan
het standaard aanbod van grootbanken en hun huisfondsen. Dit
is nog eens zo belangrijk als we zien hoeveel miljarden er nog op
spaarrekeningen geparkeerd staan.
Het blijft echter belangrijk dat u en uw klanten goed begrijpen hoe
deze belegging werken. Daarom communiceert Architas op een
eenvoudige manier en dit op regelmatige tijdstippen.

U blijft aan de basis liggen van elke interactie
met uw klant
Door naar uw klanten te luisteren, hebt u toegang tot een heel wat
bijkomende informatie: de verkoop van een bedrijf of huis, een
groepsverzekering die uitgekeerd wordt, iemand die recentelijk
een erfenis heeft ontvangen,... Het zou jammer zijn om in deze
belangrijke situaties niet te handelen in het belang van uw klant.
Indien u denkt dat een afspraak met Architas nuttig zou kunnen
zijn, kunt u simpelweg contact opnemen met één van onze
relatiebeheerders wiens contactgegevens u kan terugvinden op
architas.com/ons-team.
De onzekerheid zal de komende maanden niet ineens verdwijnen
en niet alle sectoren zullen hier ongeschonden uitkomen. Het is
dus meer dan ooit belangrijk dat uw klanten kunnen beschikken
over een actief beheer van hun beleggingen. Ons aanpak biedt u
de mogelijkheid om een dienstverlening voor te stellen met een
grote toegevoegde waarde, die een ideale aanvulling vormt op uw
beroep van verzekeringsmakelaar.

PUBLIREPORTAGE

VERMOGENSBEHEER
IN OPEN ARCHITECTUUR

PRIVACY

Opgelet: sluit mailboxen
		van vertrokken
werknemers tijdig af
Recent heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beslist om een administratieve
geldboete van 15.000,00 EUR op te leggen aan een onderneming die e-mailadressen
gelinkt aan vertrokken werknemers (naam en voornaam) slechts na 2,5 jaar heeft
afgesloten. Volgens de GBA vormt het niet-afsluiten van deze e-mailadressen een
inbreuk op de fundamentele principes van de GDPR, met name de rechtmatigheid,
de doelbinding, de minimale gegevensverwerking en het redelijk behoud in de tijd van
persoonsgegevens (de opslagbeperking).
FEITEN
De voormalige gedelegeerd bestuurder van een KMO, die
actief is in de medische sector en werd opgericht door zijn
vader, diende een verzoek tot bemiddeling in bij de GBA,
aangezien de KMO niet had gereageerd op zijn uitdrukkelijke
vraag om binnen de 7 dagen na zijn vertrek de e-mailadressen
en de daaraan verbonden e-mailaccounts, gelinkt aan hem,
zijn echtgenote, zijn broer en zijn vader af te sluiten. Het
betroffen e-mailadressen met de naam en voornaam alsook
e-mailadressen met enkel de voornaam van bovenvermelde
personen.

gebruik van persoonsgegevens zonder het medeweten van de
bestemmelingen.
• De inspectiedienst stelt dat het aangewezen is dat de werkgever
de e-mailaccount van een ex-werknemer binnen de kortste
termijn deactiveert, nadat een automatisch bericht werd
ingesteld dat gedurende een redelijke termijn (a priori 1
maand) aangeeft dat de werknemer niet langer in dienst is. De
e-mailaccount wordt idealiter na deze termijn afgesloten. In geen
enkel geval mag het professioneel e-mailadres van de vertrokken
werknemer nog worden gebruikt.

Bemiddeling door de Eerstelijnsdienst van de GBA
Na het indienen van zijn verzoek is de Eerstelijnsdienst van
de GBA tussengekomen. Aangezien de bemiddeling niet het
gewenste resultaat had bereikt, werd de procedure verdergezet
onder de vorm van een klacht.

Onderzoek door inspectiedienst
In het kader van het onderzoek door de inspectiedienst werden
er twee onderzoeksrapporten opgesteld:
• In een eerste onderzoeksrapport werd melding gemaakt van
het feit dat de 3 e-mailadressen 2,5 jaar na het vertrek van
de personen nog steeds actief waren zonder dat er melding
werd gegeven aan de ontvangers van de e-mails dat de drie
afzenders niet langer de gebruikers van de e-mailadressen waren,
wat aanleiding kon geven tot het verzamelen en potentieel

Inger Verhelst, advocaat-vennoot Claeys & Engels
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• In een tweede onderzoeksrapport wordt melding gemaakt van
het feit dat de 3 e-mailadressen niet langer konden worden
bereikt. De KMO deelde hierbij mee dat de e-mail accounts
al gedeactiveerd waren op de datum van het vertrek van
de betrokken personen en de e-mails automatisch werden
doorgezonden naar een ander e-mailadres van de onderneming,
aangezien deze personen allemaal belangrijke functies hadden
binnen de KMO en men geen belangrijke e-mails wilde verliezen.

Beslissing van de Geschillenkamer van de GBA
De GBA stelt dat de KMO door het niet afsluiten van de
e-mailadressen niet heeft voldaan aan de principes van
doelbinding, rechtmatigheid, minimale gegevensverwerking en
opslagbeperking. Dat de KMO de e-mailadressen had behouden,
teneinde geen belangrijke professionele berichten te verliezen,
gelet op de functies van de vertrokken personen en het gebrek
aan overdracht van lopende dossiers, maakte volgens de GBA
geen afdoende reden uit om de e-mailadressen te behouden.
De GBA geeft in haar beslissing een aantal duidelijke richtlijnen
mee die werkgevers zouden moeten volgen bij het vertrek van
hun medewerkers:
• de verwerkingsverantwoordelijke dient de e-mail-accounts van
ex-werknemers te blokkeren ten laatste op het moment van
hun effectief vertrek;
• de ex-werknemer moet hiervan op de hoogte zijn gebracht en
er moet voorzien worden in een automatisch bericht waarin
de geadresseerde erop wordt gewezen dat de persoon die hij
probeerde te contacteren, de organisatie heeft verlaten;
• na een redelijke termijn (a priori een maand) moet de mailbox
– en het automatisch bericht – verwijderd worden. De GBA
wijst erop dat - rekening houdend met de context en de graad
van verantwoordelijkheid van de ex-werknemer - een langere
termijn voor het automatisch bericht kan voorzien worden,
maar idealiter niet langer dan 3 maanden. Deze verlenging
van de termijn dient te worden gemotiveerd en gebeurt best
in onderling akkoord met de ex-werknemer. Minstens moet
de ex-werknemer van de verlenging worden verwittigd. Het
gedurende een beperkte tijd actief houden van de mailbox
kan gebaseerd worden op het gerechtvaardigd belang van de
onderneming, met name het verzekeren van de continuïteit
van de prestaties en het goed functioneren;
• vóór de deactivering dienen de werknemer die vertrekt en
eventuele derden hierover geïnformeerd te worden, om de
werknemer de mogelijkheid te geven zijn e-mails te sorteren
en door te sturen naar zijn privé e-mailadres vóór zijn effectief
vertrek.
• teneinde te vermijden dat de onderneming nog toegang dient
te hebben tot de e-mailaccount van de ex-werknemer na zijn
vertrek, dienen e-mails uit de e-mail-account van de betrokken
werknemer, die van wezenlijk belang zijn om de goede werking
van de onderneming te verzekeren, te worden gerecupereerd
vóór het vertrek van de werknemer en in zijn aanwezigheid.

Leen Peeters, advocaat-senior medewerker Claeys & Engels

Gelet op het principe van de verantwoordingsplicht
(“accountability”) komt het aan de werkgever toe om, bij
het vertrek van medewerkers, te kunnen aantonen dat
bovenvermelde stappen correct werden nageleefd.
De GBA wijst tenslotte op het belang van een goed uitgewerkte
procedure bij vertrek van de werknemer die moet worden
opgenomen in de ICT Policy.
In haar beslissing gaat de GBA duidelijk uit van het uitgangspunt
dat de mailbox van de betrokken ex-werknemers ook voor privé
correspondentie mocht worden gebruikt. Het is nochtans
mogelijk om het privégebruik van de professionele mailbox
te verbieden, op voorwaarde dat je de werknemers dan wel
de mogelijkheid geeft om tijdens de werkdag online een
privémailbox (genre Gmail, Hotmail, …) te consulteren. In een
aanbeveling inzake cybersurveillance van 2 mei 2012 van de
toenmalige Privacycommissie (omgevormd tot de GBA) wordt
immers bevestigd dat professionele en privé-informatie zoveel
als mogelijk gescheiden moeten worden en gewerkt kan worden
met afzonderlijke accounts. Bij gescheiden e-mailgebruik kan o.i.
dan ook een minder stringent vertrekbeleid verdedigbaar zijn.
In de hierboven vermelde aanbeveling Cybersurveillance van
2012 had de toenmalige Privacycommissie ook al gewezen op
het belang van functioneringsregels in geval van afwezigheid
(bv. vakantie, ziekte, …) en vertrek van een werknemer uit de
onderneming. Op basis van deze aanbeveling was beperkte
toegang tot de e-mailaccount van de werknemer na diens vertrek
nog wel toegelaten, maar raadde de Privacycommissie aan om
hiervoor een ‘vertrouwenspersoon’ in te schakelen. Op basis
van deze recente beslissing van de GBA lijkt toegang tot de
mailaccount na het vertrek van de werknemer echter in principe
niet meer toegelaten.

Actiepunt
Check of uw ICT policy ook de procedure bij vertrek van een
werknemer op correcte wijze beschrijft. Zorg ervoor dat deze
procedure door uw IT departement strikt wordt nageleefd.

Nieuw!
Met Brio
bespaar je tijd.
Nu ook bij het beheer van je klanten.
Jij wil toch ook minder tijd besteden aan administratieve taken? Met Brio’s
gloednieuwe beheer van klanten en prospecten kan dat. Dankzij de nieuwe,
vereenvoudigde en geautomatiseerde processen werk je nu nog sneller.
Je klanten zullen dit zeker waarderen.
Ontdek alle voordelen van Brio op www.portima.com/nl/brio

DEVELOPED BY PORTIMA
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Nieuwe partnerships
Een lidmaatschap bij BZB-Fedafin levert u tal van financiële voordelen op. BZB-Fedafin
zit regelmatig samen met diverse partijen om bijkomende voordelen te onderhandelen.
Voortaan geniet u een nieuw ledenvoordeel bij Finactor, een platform dat zelfstandige
tussenpersonen ondersteunt bij hun zoektocht naar een geschikte kandidaat-overnemer
of -verkoper, en Youston, een bedrijf dat oplossingen biedt inzake archviering en
digitalisering. Lees hieronder wat beide bedrijven voor uw kantoor kunnen betekenen!

FINACTOR
Hoe is het idee ontstaan om een platform te creëren
dat tussenpersonen helpt bij hun zoekzocht naar een
overname, samenwerking of fusie?
Op de website van BZB-Fedafin stond al jaren een pagina met een
overzicht van leden die hun kantoor of portefeuille wensten over
te laten, op zoek waren naar een kantoor om over te nemen of
een samenwerking zochten met andere kantoren. Maar aangezien
deze pagina vrij statisch was en weinig concrete informatie bevatte
over de kandidaat-kopers of -verkopers, werd een tijdje geleden het
idee geopperd om een nieuw platform te bouwen waarop vraag en
aanbod van portefeuilles op een actieve manier gematcht kunnen
worden. Aangezien BZB-Fedafin en Finactor al enkele jaren goed
samenwerken, onder meer voor opleidingen rond het overnemen
en overlaten van bank- en verzekeringskantoren, hebben we niet
geaarzeld om onze krachten te bundelen en dit platform samen
vorm te geven.

Welke mogelijkheden biedt het platform?

Hans Certyn, bestuurder Finactor

Het nieuwe platform biedt drie mogelijkheden in functie van waar
je naar op zoek bent: zoek je een overnemer voor (een deel van) je
kantoor of portefeuille, wens je een fusie of een samenwerking op
te zetten met een ander kantoor of denk je aan een uitbreiding en
zou je graag een ander kantoor of portefeuille aankopen? In elk van
deze scenario’s kan je via een invulscherm een aantal kerngegevens
ingeven van je portefeuille/kantoor, zoals de omvang van de
jaarlijkse commissie, de ligging van het kantoor, het aantal FTE’s,
de juridische structuur, de reden van verkoop, enz.
Deze informatie wordt vervolgens discreet gepubliceerd op het
platform en kan door iedereen geraadpleegd worden. Wie interesse
heeft in een bepaald zoekertje, kan contact opnemen met Finactor
voor bijkomende info of met de vraag om in contact te komen met
de aanbieder. Dit kan uiteraard pas na het ondertekenen van een
geheimhoudingsverklaring (een NDA-document).
Daarnaast zal Finactor ook zelf actief zoeken naar matches tussen
enerzijds partijen die hun kantoor te koop aanbieden en anderzijds
partijen die op zoek zijn naar een kantoor ter overname.

BZB-FEDAFIN-NIEUWS

Wie kan van deze dienst gebruik maken?
Het plaatsen van een eigen verzoek is voorbehouden voor leden
van BZB-Fedafin. Het raadplegen van de openstaande verzoeken
is toegankelijk voor iedereen en dus ook voor tussenpersonen die
geen lid van BZB-Fedafin. En dat alles is volledig gratis!

Personen die hun kantoor willen overlaten zijn
doorgaans erg gesteld op hun privacy. Hoe wordt
discretie gegarandeerd bij jullie dienstverlening?
Het is inderdaad erg belangrijk dat de discretie in overnames
gegarandeerd blijft. De gegevens die zichtbaar zijn op de
website geven enkel een algemeen beeld van het kantoor en
de samenstelling van de portefeuille: enkel verzekeringen of
ook bank? Grootorde van de jaarlijkse commissies? Aantal
werknemers, ligging, etc. Op geen enkele manier wordt de naam
van het kantoor of de contactpersoon kenmaar gemaakt.
Als een andere partij interesse heeft om meer te vernemen over
een bepaald verzoek, dan moet deze eerst een geheimhoudingsverklaring (NDA-document) ondertekenen. Pas nadien kan er
verdere informatie gecommuniceerd worden.

of samenwerkingsstructuren van bank- en verzekeringskantoren
en heeft dan ook een grote knowhow in deze sector.
Afhankelijk van de wensen bieden we een begeleiding van A
tot Z. Na een kennismaking start een overnameproces meestal
met het uitvoeren van een gedetailleerde waardebepaling van
het kantoor dat te koop wordt aangeboden of de kantoren die
willen samenwerken of fuseren. Het is immers fundamenteel
dat alle partijen weten hoeveel de portefeuille of de aandelen
van het kantoor waard zijn. Daarnaast kan je ook bij ons terecht
om onderhandelingen te begeleiden, de modaliteiten van een
transactie vast te leggen, de ideale overname- of samenwerkingsstructuur te optimaliseren, de due diligence te begeleiden
en de opmaak en ondertekening van de overnamecontracten te
coördineren.
Finactor is bovendien erkend als dienstverlener van de
kmo-portefeuille waardoor je een subsidie van (meestal) 30% kan
bekomen op bepaalde activiteiten die door ons worden uitgevoerd.

Wat kan Finactor voor zelfstandige tussenpersonen
betekenen die beslissen om hun zaak over te laten of
te fusioneren met een ander kantoor?
Finactor is een volledig onafhankelijk advieskantoor
gespecialiseerd in overnamebemiddeling en vastgoedtransacties.
De laatste jaren is Finactor tussengekomen bij talrijke overnames

Meer info?
Surf naar www.finactor.be

Uw partner in bedrijfsovernames & real estate

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

Finactor bvba | Tweebruggenstraat 32/0301 | B-9160 Lokeren | +32 9 336 38 30 | hans@finactor.be | www.finactor.be
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YOUSTON
Wat kan Youston voor zelfstandige tussenpersonen
betekenen?
In onze hybride wereld worden documenten en dossiers niet langer
altijd op papier verwerkt, maar ook een volledige digitale werking is
nog niet voor iedereen mogelijk.
Youston zorgt er echter voor dat alle documenten die men nodig
heeft ook digitaal beschikbaar en bewerkbaar zijn. Op die manier
heeft men altijd en overal een perfect overzicht van alle lopende
dossiers, dit laat toe dat uw medewerkers niet meer (permanent)
op kantoor aanwezig dienen te zijn om dossiers te verwerken:
thuiswerk is perfect mogelijk!
De fysieke papieren dossiers en documenten worden gearchiveerd
in het centrale Youston archief. Via de Youston Track & Trace
applicatie heeft men een volledig overzicht van alle opgeslagen
documenten, en zijn ze op afroep ook digitaal beschikbaar.
Hierdoor kan men deze permanent verwerken, ongeacht tijdstip of
plaats.

Hoe kan men eenvoudig een document opvragen dat
gearchiveerd werd?
Documenten die op papier in het Youston archief gearchiveerd
werden, zijn via de Youston Track & Trace applicatie opvraagbaar.
Deze online tool laat u toe elk dossier hetzij digitaal hetzij fysisch
op te vragen. In deze applicatie kan men zoeken op naam,
klantennummer, of om het even welke andere referentie die men bij
het indexeren heeft opgegeven. Alles werkt heel eenvoudig en snel:
standaard wordt alles digitaal opgeleverd binnen de 4 werkuren,
dringende opvragingen binnen 60 minuten.
Fysiek opgevraagde dossiers worden aan u bezorgd op maximaal
dag+1.

Zelfstandige tussenpersonen beschikken over heel wat
documenten met gevoelige gegevens van hun klanten.
Hoe wordt de vertrouwelijkheid van deze gegevens
gegarandeerd bij jullie diensten?
Youston is een Belgische onderneming, gespecialiseerd in
het archiveren en digitaliseren van confidentiële documenten.
Ziekenhuizen, banken en verzekeringsmaatschappijen vertrouwen
ons hun medische, financiële en andere gevoelige documenten
toe. Ook de overheid rekent onder andere met confidentiële
dossiers van justitie en mobiliteit op de professionele verwerking
en bewaking van haar digitale en fysieke documentenstroom op
Youston.
Papieren dossiers worden bewaard in uniforme anonieme Youston
archiefdozen, die enkel voorzien zijn van een specifieke barcode.
Na digitalisatie en oplevering van het digitale dossier aan de klant
worden de data op de servers van Youston gewist, zodat hacking
niet mogelijk is. Alle procedures zijn volledig ISO gecertifieerd.

Wat als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen
toch iets misgaat, wanneer het fysieke archief
bijvoorbeeld getroffen wordt door een brand of
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wanneer een belangrijke brief niet werd ingescand en
doorgestuurd?
Aangezien Youston uiterst gevoelige en belangrijke informatie
archiveert en dit in zeer grote volumes, werd hiervoor specifiek
een archiefbunker gebouwd. Binnenlandse Zaken legde voor
het bouwen van deze archiefbunker extreme vereisten op inzake
brandveiligheid en inbraakbeveiliging. Het gehele archief is voorzien
van sprinklers op verschillende niveaus. In onze archiefruimte is
geen enkele warmtebron aanwezig. Vloer, muren en dak zijn in
beton, wat de veiligheid verhoogt maar ook temperatuurschommelingen beperkt. Door de industriële controle en bijsturing van
vochtigheid en temperatuur kunnen ook archiefstukken die 30 jaar
en langer bewaard dienen te worden opgeslagen worden in ideale
omstandigheden.
Het digitalisatieproces bestaat uit verschillende processtappen
waarbij na elke stap een tussentijdse controles worden
uitgevoerd. De ontvangen documenten worden voorzien van een
datumstempel bij aanvang van de verwerking, nadien worden ze
voorbereid voor verwerking en digitalisatie. Nadat ze gescand
worden gebeurt er een kwaliteitscontrole, deze zorgt voor een
perfecte kwaliteitsvolle oplevering van de documenten. Nadien
worden deze gedigitaliseerde documenten via een sFTP lijn
volgens de vooraf vastgelegde afspraken opgeleverd. Automatische
controles verifiëren nadien de correcte oplevering, waarna de
digitale dossiers van onze servers verwijderd worden.

Hoeveel bedraagt het kostenplaatje van jullie diensten
en welk voordeel genieten onze leden?
Om een eenvoudige berekening te maken komt de kost van externe
archivering neer op +/- €10 per strekkende meter op jaarbasis.
De intake (indexering, inpak, transport) is een éénmalige kost die
per project op voorhand wordt berekend. Als ledenvoordeel biedt
Youston het eerste jaar archivering gratis aan voor de leden van
Fedafin.

Hoe kunnen leden van BZB-Fedafin van het
ledenvoordeel gebruik maken?
De leden van BZB-Fedafin kunnen contact nemen via
fedafin@youston.be, waarna wij voor u de kostprijs berekenen en
uw ledenvoordeel toepassen.

Meer info?
Surf naar www.youston.be

WORKSHOP ‘PAPERLESS WERKEN’
21.01.2021, 10u00 –12u00
Youston, Pieter Vansynghel
Brokercloud, Joeri Maes
Schrijf in via www.edfin.be
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Wat betekent
			regeerakkoord
De Croo voor u
		als ondernemer?
vandaag niet gekend en werkt de regering
nog verder uit.

van gebouwen uit tot heel het Belgisch
grondgebied.

Steun voor ondernemers

4. Verlenging van de vrijstelling van de
werkgeversbijdrage bij aanwerving eerste
werknemer
Werft uw onderneming een eerste
werknemer aan, dan is uw onderneming
vrijgesteld van de werkgeversbijdrage en
dit tot na 2020.

De regering voorziet vier grote pijlers om
ondernemers bij te staan.
1. Verlenging van de verhoogde
investeringsaftrek
De huidige fiscale stimulering voor nieuwe
investeringen wordt verlengd met twee
jaar. Dat betekent dat uw onderneming de
komende twee jaren haar belastbare winst
kan blijven verminderen ter waarde van
25% van de aankoopprijs van die nieuwe
investeringen.

Rani Van Lysebeth, Fiscaal adviseur SBB
Accountants & Adviseurs

Bijna 500 dagen na de verkiezingen is de
Vivaldi-regering van de eerste Minister
De Croo gevormd. Wat mogen belastingplichtigen de komende jaren verwachten
van deze regering op het vlak van fiscaliteit?
We lichten de grote lijnen toe in dit artikel.
Het regeerakkoord bevat enkel algemene
principes. De details zijn op de dag van

2. De wederopbouwreserve
Heeft uw vennootschap door de
coronacrisis verliezen geleden, dan kan
u de komende jaren het eigen vermogen
van de vennootschap belastingvrij weer
opbouwen dankzij de wederopbouwreserve. Concreet wilt dit zeggen dat
uw vennootschap een deel van haar
toekomstige winsten voor de aanslagjaren
2022, 2023 en 2024 tijdelijk kan vrijstellen.
3. Uitbreiding van het verlaagd btw-tarief
voor afbraak en heropbouw van
gebouwen
In het kader van sociaal woningbeleid
breidt de regering het verlaagd btw-tarief
van 6% voor de afbraak en heropbouw

Vermogensfiscaliteit
Een meerwaardebelasting en vermogensbelasting komen er niet. Wel wil de
regering een heffing invoeren voor grote
transacties boven een miljoen euro. Die
heffing zou aan de bron worden geheven.
Daarnaast zal de gekende Nederlandse
‘kaasroute’ verdwijnen. Deze route
maakte het voor belastingplichtigen
mogelijk hun roerend vermogen
belastingvrij te schenken voor een
Nederlandse notaris. Dit zal niet langer
mogelijk zijn vanaf 1 december 2020.
Alle buitenlandse schenkingsaktes
moeten vanaf die datum in België worden
geregistreerd waardoor de Belgische
schenkbelasting verschuldigd is.

Opheffing bankgeheim en
fraudebestrijding
De regering wil het bankgeheim verder
afbouwen. Beroepsmatig gebruikte
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rekeningen kan de fiscus steeds
onderzoeken, dit is anders voor private
rekeningen. De fiscus heeft namelijk de
mogelijkheid om uw privérekeningen
te onderzoeken bij een aanwijzing van
fraude. Indien de belastingplichtige die
bancaire gegevens niet wil bezorgen,
dan vraagt de fiscus die gegevens op bij
het centraal aanspreekpunt (CAP) bij
de Nationale Bank van België. Daar zijn
immers al uw Belgische en buitenlandse
rekeningen geregistreerd.
Door het nieuwe regeerakkoord zullen
Belgische banken nu ook verplicht worden
om de banksaldi van uw Belgische
rekeningen te communiceren aan het CAP.
Met andere woorden, de fiscus zal via
een onderzoek bij het CAP nu ook weten
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hoeveel roerend vermogen u hebt staan
op al uw Belgische rekeningen.
Om belastingzondaars onder tijdsdruk
te zetten, wordt de mogelijkheid tot een
fiscale regularisatie bij het CAP stopgezet
vanaf 31 december 2023.

Bedrijfswagens en andere
vergoedingen
Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen
2026 broeikasgasvrij zijn. Daarnaast
zal de regering een regeling uitwerken
waarbij ook werknemers die geen
aanspraak maken op een bedrijfswagen
een mobiliteitsbudget toegekend kunnen
krijgen door hun werkgever. Op die manier
wil ze duurzame mobiliteitsalternatieven,
evenals dichter bij het werk (gaan) wonen
stimuleren.

Gezinsfiscaliteit
Op het vlak van gezinsfiscaliteit wijzigen
twee zaken:
1. De belastingvrije sommen voor personen
ten laste zoals uw (groot)ouders, broers
en zussen ouder dan 65 jaar, worden
verhoogd.
2. De belastingvermindering voor
kinderoppaskosten wordt uitgebreid.

Hervorming van de personenbelasting
Een ‘grote’ hervorming van de
personenbelasting komt er nog niet de
komende twee jaren. Dit staat op de
planning van de regering voor 2023-2024.

Rani Van Lysebeth
Fiscaal adviseur SBB Accountants &
Adviseurs

ASSURMIFID

Nieuwe gedragscode

taakverdeling
		AssurMiFID
		

Sinds de invoering van de AssurMiFID-gedragsregels zijn de
verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen
elk verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal taken.
Om dubbel werk te voorkomen, werden die taken destijds
vastgelegd in een gedragscode door de beroepsfederaties in de
verzekeringssector (Assuralia, BZB-Fedafin, Feprabel, FVF en
UPCA-BVVM).
Die gedragscode werd nu herzien omdat de gedragsregels op
verschillende vlakken gewijzigd zijn door de omzetting van
de IDD-richtlijn in Belgisch recht en de afschaffing van de
koninklijke besluiten van AssurMiFID.
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van deze nieuwe versie van
de gedragscode die, zoals bepaald in artikel 9.6 van de sectorale

bemiddelingsovereenkomst voor verzekeringsmakelaars, door
de verzekeringsmakelaar en de verzekeringsonderneming moet
worden nageleefd.

Wat is er gewijzigd?
• Er is een nieuw artikel over POG (Product Oversight
Governance), een concept dat door de IDD-richtlijn is
ingevoerd.
• Bepaalde artikelen zijn ingrijpend herzien, zoals die met
betrekking tot de naleving van de fundamentele regels, de
verplichte precontractuele informatie en de informatie over
kosten en lasten.
Download de gedragscode op www.bzb-fedafin.be.

BANK

Kredietmakelaar?
Bezorg uw e-mailadres
aan Ombudsfin

Sinds 2015 moeten kredietbemiddelaars ingeschreven zijn in het register van de FSMA. Een
van de voorwaarden om het beroep te mogen uitoefenen, is dat ze aangesloten moeten
zijn bij Ombudsfin. Aangezien Ombudsfin in haar jaarverslag niet specifiek inzoomt op
deze categorie, stelden wij Ombudsman Françoise Sweerts hieromtrent enkele vragen.

Hoeveel kredietmakelaars zijn er
ingeschreven?
In 2019 waren er 8.078 kredietbemiddelaars (waarvan ongeveer 90%
kredietmakelaars en 10% agenten
in nevenfunctie) ingeschreven bij
Ombudsfin.

Er waren 11 ontvankelijke klachten
tegenover kredietmakelaars. Waarop
hadden deze klachten betrekking?
Negen klachten hadden betrekking op
hypothecaire kredieten, twee klachten
betroffen consumentenkredieten. De
klachten betroffen veelal zaken die
niet optimaal waren verlopen in de
precontractuele fase waaronder duurtijd,
opvolging of de haalbaarheid dossier. Ook
waren er klachten waarin de klant stelde
dat aan bepaalde wettelijke vereisten of
formaliteiten in de precontractuele fase of
bij de contractsluiting niet werd voldaan,
bijvoorbeeld het overhandigen van
bepaalde documenten.

Waren de klachten gegrond en zo
ja, wat was dan de uitkomst na de
tussenkomst van Ombudsfin?
Van de 11 klachten, achtte Ombudsfin
er 6 gegrond en 5 niet gegrond. Van de

6 gegronde dossiers, kon Ombudsfin in
5 dossiers tot een minnelijke oplossing
komen. In sommige dossiers deed de
makelaar een terugbetaling van kosten of
een andere commerciële geste.

Welke boodschap geeft u de
tussenpersoon nog graag mee in het
kader van jullie jaarverslag?
Gezien het beperkt aantal klachten,
heeft Ombudsfin geen specifieke
boodschap voor de kredietmakelaars.
Enkel kan Ombudsfin een oproep
doen aan de kredietmakelaars om
hun mailadres aan Ombudsfin te
bezorgen via ombudsman@ombudsfin.
be, indien ze dit nog niet hebben
gedaan. Dit bevordert een efficiënte
communicatie in het kader van een
eventuele klachtenbehandeling en
vereenvoudigt ook het facturatieproces.
Ombudsfin moet er de aandacht op
vestigen dat kredietmakelaars die hun
bijdrage bij Ombudsfin niet betalen, het
risico lopen hun erkenning bij FSMA te
verliezen. Toetreden tot Ombudsfin, de
ledenbijdrage betalen en meewerken aan
de klachtenbehandeling is immers een
wettelijke voorwaarde voor de toekenning
en het behoud van de erkenning.

TIPS VOOR KREDIETMAKELAARS
• Bezorg uw e-mailadres aan
Ombudsfin
• Betaal uw bijdrage aan
Ombudsfin
• Werk mee bij eventuele klachten

Françoise Sweerts, Ombudsman bij Ombudsfin

Architas presenteert

DE NIET-AVONTUREN VAN EEN VERZEKERINGSMAKELAAR

DE MYSTERIES
VAN DISCRETIONAIR
VERMOGENSBEHEER
ONTRAFELD

Architas, onderdeel van de AXA Groep, is
in België specialist in vermogensbeheer.
Door te kiezen voor discretionair vermogensbeheer bij
Architas, delegeren uw klanten het beheer van hun
kapitaal aan onze experts. Wij zorgen er eveneens voor
dat alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot
dit type investeringen worden nageleefd. Dit brengt
voor u bijgevolg geen extra werkdruk met zich mee.
Een samenwerking met Architas kan een ideale
aanvulling zijn op uw activiteiten.
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DE KRACHT VAN DE TUSSENPERSOON

EEN KRACHTIGE STEM

STEUN EN TOEVERLAAT

BRON VAN INFORMATIE
EN OPLEIDINGEN

UW LIDMAATSCHAP SNEL
TERUGVERDIEND

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

Naam en voornaam:
Naam kantoor:
Kantooradres:
Tel:

gsm:

E-mail:
Ondernemingsnummer:
Het basislidgeld bedraagt € 325 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

Handtekening

Basislidgeld

€ 325,00

+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

€ 355,00
€ 385,00

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

€ 445,00
€ 475,00
€ 505,00

+ 8 pers.
+ 9 pers.
+ 10 pers.

€ 565,00
€ 595,00
€ 625,00

€ 415,00

+ 7 pers.

€ 535,00

Vanaf 11 pers.

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.
* Het lidgeld is begrend tot € 2.000.

WWW.BZB-FEDAFIN.BE

