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BEHEERSPAKKET
o Beheermodules
o Paperless ofﬁce & mobiele apps
o Elektronisch tekenen, facturatie (zoomit)
PUBLICIT
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redactioneel
magazin
Z-Insurance! e

INTEGRATIE MET
o Website
o Telefonie
o Financial planning
o Hardware/private cloud
COMMUNICATIE
o Insuweb/AsWeb
CRM E-BROKER
o Online productie
o Online vlootsoftware F&P
o Online consultatie
o Online schade – aangifte
POLISOPMAAKSYSTEEM
& PREMIEBEREKENING
MANAGEMENT TOOLS (CRM, …)

CRM dit najaar elke donderdag op Kanaal Z
(ism Roularta en Kluwer)
CRM GROUP SPONSORT

TIME MANAGEMENT

o FVF Dag van de Makelaar 2013
4 oktober 2013 - Montil/Afﬂigem

MASTER BROKER CLUB
o Makelaarscollectief

o BZB – Congres (feesteditie 15 jaar)
24 oktober 2013 - Kinepolis Event Center Antwerpen

INTERESSE?
Bel 056 36 14 94 of mail naar info@crm.be

o Kluwer Belgian Insurance Conference
21 november 2013 - Tour & Taxi’s Brussel

CRM Group | Gentseweg 203 | 8792 Waregem | T. 056 36 14 94 | www.insusoft.be | www.crm.be

Edito
de editie toe. Een congres dat doorheen
de jaren uitgegroeid is tot een referentie
binnen de sector. Reden te meer om op
24 oktober met zijn allen naar het Kinepolis Event Center in Antwerpen te
komen om dit samen met ons te vieren!
Wij hebben er dit jaar een uitzonderlijk
feestelijke editie van gemaakt.

Daniel Nicolaes

ls voorzitter ben ik trots aan
te kondigen dat BZB dit jaar
15 jaar bestaat. Er is geen
betere gelegenheid om dit te
vieren dan op ons jaarlijkse congres. Bovendien is ons congres al aan haar tien-

A

Er zit heel wat nieuwe wetgeving in de
lift die het beroep van de zelfstandige
financiële tussenpersoon grondig zal
veranderen. Deze zal dan ook uitgebreid
aan bod komen op ons congres. Naar
goede gewoonte heeft BZB een aantal
topsprekers geëngageerd die hun kennis en expertise met jullie zullen delen.

De voorbije vijftien jaar hebben we met We hopen u dan ook talrijk te mogen
veel animo uw belangen verdedigd. We verwelkomen op ons congres.
zijn uitgegroeid tot een beroepsvereniging die meer dan 3000 zelfstandige financiële tussenpersonen vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel die op hun
beurt samen meer dan 12.000 mensen
tewerkstellen. Deze service zullen we in
de toekomst nog verder uitbouwen.
Thema dit jaar is: “Vernieuwing in het
financiële landschap. Troeven van de
financiële tussenpersoon”. Het financiële landschap wijzigt snel en grondig.

Daniel Nicolaes
Voorzitter

Presentatrice: Indra Dewitte
Indra Dewitte (Leuven, 9 augustus 1972)
is een Vlaamse journaliste. Ze studeerde
Germaanse in Gent en haalde een master in Münster (Duitsland). Na haar studies werkte ze een tijdje bij een klein
productiehuis voor televisie (dat meewerkte aan de documentaire Abo, een
vrouw in Congo). In 1998 ging ze op de
nieuwsdienst van VTM werken. Ze begon er als journaliste wanneer de commerciële radio’s Topradio en Q-music

met nieuwsberichtgeving van start gingen en VTM met een ochtendjournaal
uitpakte. In 2000 stapte de bekende
Vlaamse presentatrice over naar de VRT
en ging voor Koppen werken als reporter en presentator. Drie jaar later stapte
Indra over naar Terzake en van september 2007 tot juni 2013 presenteerde ze
De Zevende Dag. Op 1 oktober 2013
wordt ze adjunct-hoofdredacteur bij de
krant Het Belang van Limburg.

Indra Dewitte

Schrijf snel in voor het BZB-congres !
Inschrijven kan via de website www.bzbcongres.be/inschrijven. Na de inschrijving en betaling via Tickely ontvangt u uw
toegangsticket in uw mailbox. Het enige wat u dan nog hoeft te doen is dit ticket uit te printen en mee te nemen op
24 oktober! Een scanner zal uw aanwezigheid bij het binnengaan en het verlaten van het congres registreren. Dit vermijdt
lange wachtrijen aan de balie om uw aanwezigheid in het kader van de geregelde bijscholing met een handtekening te
bevestigen. Daarom wil BZB via deze weg nog eens benadrukken dat inschrijven verplicht is en dat het ook invullen van de
juiste gegevens belangrijk is. Elk ticket is op naam en op basis van die gegevens wordt uw aanwezigheid geregistreerd en
het attest geregelde bijscholing uitgereikt.
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Fluisterspel
maand. Een stijging die men niet moet
overwaarderen, maar die in dit opzicht wel
opmerkelijk is aangezien de rentes zich in
maart 2013 nog op een recorddieptepunt
bevonden. Daarnaast is het werkelijke inkomen per hoofd van de bevolking in de
VS op vijfjarige basis -5% is gedaald. De
sterkste daling sinds het begin van de tijdreeks vijftig jaar geleden.
Of, en vooral wanneer, de FED zich in
staat acht om in een dergelijke situatie
renteverhogingen door te voeren, staat
volgens ons in de sterren geschreven. De
oorspronkelijk vermelde (door rentefutures geïmpliceerde) 3% in minder dan vier
jaar lijkt ons vanuit het huidige perspectief
absoluut onwaarschijnlijk.

Guido Barthels

Opgepast voor het ‘fluisterspel’! De centrale banken drukken zich niet duidelijk uit
en de meeste marktdeelnemers halen hun
informatie uit zeer vereenvoudigde bronnen.
De communicatie tussen de centrale banken en de markten is cruciaal. Zelden deden zoveel misverstanden de ronde als
vandaag. Maar een klein aantal marktdeelnemers volgen de persconferenties
rechtstreeks. De meesten vertrouwen voor
hun investeringsbeslissingen alleen op samenvattingen van verschillende media en/
of interpretaties van onderzoeksanalisten.
Op die manier begint het ‘fluisterspel’.
Door het overaanbod van media en analyses tracht logischerwijs iedere auteur door
spitse mededelingen de aandacht te trekken.
Wij nemen onze tijd om de verschillende
uitzendingen ‘live’ te volgen of minstens
de verslagen te lezen die op het internet
te vinden zijn. Daarom zijn we tot het besluit gekomen dat de kortetermijnrentes
op onze twee hoofdmarkten, de euro- en
de dollarzone, minstens 1 tot 2 jaar op het
huidige, zeer lage niveau zullen blijven.
Ook tegen de achtergrond van een schijnbaar betere economie in de VS lijkt ons
een rentevoorsprong van bijna 1% in het
voordeel van de Amerikaanse rente uiterst
aantrekkelijk.
De relatief hoge waardering van papier in
USD op basis van de verhoogde ‘carry’ is

dus zinvol – voor zover men geen verdere
drastische verhoging van het rentedifferentiaal vreest. Momenteel is het rentedifferentiaal bijzonder laag. Maar de marktverwachtingen, die via de respectieve
rentefutures worden uitgedrukt, zijn in het
afgelopen halfjaar aanzienlijk veranderd.
Momenteel gaat de markt ervan uit dat in
de volgende vier jaar de driemaandelijkse
rente met bijna 3% zal stijgen. In de eurozone bedraagt de verwachting evenwel
maar iets meer dan 1,5%. Dat is ongetwijfeld ook te danken aan de uitspraak van
de ECB dat ze de rentes laag wil houden
over een langere periode.
Om de toestand van de Amerikaanse economie vast te stellen, moet men de vastgoedsector nogmaals onder de loep nemen. De Amerikaanse markt noteerde zijn
dieptepunt twee jaar geleden, eind 2011:
een waardeaanpassing van -35%. Sindsdien is die markt met bijna 17% gestegen.
Het huidige aandeel van de bevolking met
een eigen huis is even laag als in 1995.
De mogelijkheid bestaat dus dat de schijnbaar sterkere groei van de Amerikaanse
economie in vergelijking met de eurozone
niet zo robuust is als men veronderstelt.
Daardoor zou ook het verschil in rendement van bijna 1% in het tienjarige segment niet gerechtvaardigd zijn en moeten
we het veel lager schatten.
Er is een lichte stijging in de verliezen bij
hypotheekleningen in de laatste verslag[ 4 ]

Een vluchtige blik op de recentste gegevens van de inkoopmanagersindex en op
de indicatoren voor de economische stemming van de Europese Commissie leert al
snel dat de stemming niet alleen in de VS
maar ook in Europa erop is vooruitgegaan.
Dat tonen onder meer de positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten aan.
Behalve de Dax hebben ook de andere
Europese aandelenindexen de afgelopen
maand positief afgesloten.
Samenvattend kunnen we stellen dat het
zeker niet alles goud is wat blinkt. Maar
evenmin moeten we met z’n allen zwartkijkers worden. De economische ontwikkeling aan beide kanten van de Atlantische
Oceaan is in geen geval een uitgemaakte
zaak en de keerpunten zijn steevast pas
achteraf gemakkelijk te identificeren. We
hebben onze portfolio’s stevig gestructureerd en staan klaar om snel te reageren
op nieuwe ontwikkelingen.

Guido Barthels
CIO bij ETHENEA Independent Investors
S.A. en Portfolio Manager van het Ethna
Funds. Guido Barthels heeft 26 jaar ervaring op de internationale kapitaalmarkten
en heeft zich vooral als rentespecialist een
reputatie opgebouwd. Sinds 2008 is hij
Fondsbeheerder van het succesvolle Ethna
Funds en bouwde gestaag het actieve Vermogensbeheerconcept mee uit.

Sterk door scherpzinnigheid
en ervaring.

Waakzaamheid, een scherp beoordelingsvermogen en de
capaciteit telkens een gepaste beslissing te nemen - dat zijn de
nodige sterktes om zich in zijn gebied te handhaven.
De sterktes welke kenmerken de gemeenschappelijke beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Ethna-AKTIV E.
Voor evenwichtig beleggen:
www.ethenea.be/nl/ethna-aktiv-e-t

Ethna-AKTIV E (T) is geen garantiefonds. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID), het jaarlijkse en halfjaarlijkse verslag zijn gratis verkrijgbaar
(in het Frans en het Nederlands) bij de beheersmaatschappij CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels. Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR. Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito’s. De totale waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49% van het nettovermogen van het fonds. De belegging in andere fondsen mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het
fonds. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een EU-lidstaat of Zwitserland. Met het oog op de afdekking of de toename
van het vermogen kunnen fi nanciële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen
(derivaten). U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U vindt
verdere informatie hierover in het prospectus en in de KIID. Instapkosten: max. 3,0%. In België bedraagt de roerende voorheffi ng 25%. De actuele prijzen van de
fondseenheden worden gepubliceerd in het dagblad De Tijd.

Fintro nog dichterbij
In 2013 vertaalde Fintro haar slogan
“Gaat ver, blijft dichtbij.” in het actief
betrekken van haar klanten en het
publiek via haar communicatiecampagnes. Fintro lanceerde onder andere een oproep voor buurtverbeterende projecten en zocht naar nieuwe
fans voor het Belgisch hockey.

Fintro is pionier in het gebruik van sociale
media zoals Facebook bij zijn zelfstandige agenten (met 2 nationale en al 63
agentenpagina’s) en streeft ernaar zijn
aanwezigheid op de Belgische bank- en
verzekeringsmarkt dus ook langs deze
weg te versterken. Met reeds meer dan
25.000 fans op alle pagina’s geeft dit de
mogelijkheid om nieuwe doelgroepen,
waaronder jongeren of hockeyliefhebbers, te benaderen.

Fintro en de verbeterde buurten
In mei konden deelnemers via de miniwebsite ‘Fintro verbetert je buurt’ een
voorstel indienen om hun buurt aantrekkelijker te maken of het burengevoel in
hun wijk te stimuleren. Iedereen, ook
niet-klanten van Fintro, kon vervolgens
via dezelfde website stemmen voor het
project van zijn of haar voorkeur.
Zowel eenmalige acties, zoals een buurtbarbecue of een festival, als blijvende
projecten kwamen in aanmerking: de
aanleg van een speelpleintje of een sociaal project. Om reclame te maken voor
hun buurtproject konden de initiatiefnemers via de minisite promotiemateriaal
zoals affiches aanmaken. Ook werden er
via Facebook stemmen geronseld bij hun
familie, vrienden en buren.
Tijdens de campagne stortte Fintro voor
elke geopende zichtrekening een bijdrage ter ondersteuning van de buurtprojecten. Naarmate het succes van de actie
toenam, steeg Fintro’s bijdrage. Fintro
heeft uiteindelijk 11 buurtprojecten (1 uit
elke provincie) financieel ondersteund.
Met de campagne speelde Fintro in op

haar beide basiswaarden en sloot ze perfect aan bij haar slogan “Gaat ver, blijft
dichtbij". Een sterk aanbod in dagelijks
bankieren weerspiegelt het professionalisme. De nabijheid wordt vertaald door
het aanwakkeren van het buurtgevoel en
de oproep om projecten in te dienen of
ervoor te stemmen.

tijdens EuroHockey. Met de zogenaamde
'Fintro Shout Out' app kon men thuis
of in het stadion een supporterskreet
opnemen. De leukste supporterskreten
weerklonken in het stadion tijdens de
wedstrijden. Achteraf werd een opname
daarvan doorgestuurd die men kon delen via Facebook.

Poepsimpele sportsponsoring

Fintro en boeken

Fintro heeft dankzij haar partnership met
de Koninklijke Belgische Hockey Bond
(2012-2016) haar imago verbonden aan
een sport die een toenemende populariteit geniet in België. De kernwaarden respect, fair-play en professionalisme sluiten
perfect aan bij de positionering van Fintro: “Gaat ver, blijft dichtbij.”
In augustus lanceerde Fintro haar campagne rond het EuroHockey, dat plaatsvond van 17 tot 25 augustus in Boom.
In het kader van het partnership met de
KBHB tracht Fintro het hockey dichter bij
het grote publiek te brengen, en zette
daarom tijdens de campagne actief de
sociale media in om nieuwe supporters
te werven.

De literaire sector in Vlaanderen blijft
sterk presteren. Boeken gaan nog steeds
massaal over de toonbank en jongeren
lezen weer meer dan enkele jaren geleden. Fintro wil hier graag een bijdrage
toe leveren. Er zijn immers heel wat
raakvlakken tussen een boek en de twee
hoofdwaarden van Fintro: professionalisme en nabijheid.

Fintro gaf de aftrap van de campagne
met een viraal filmpje, waarin de vrouwelijke marketing manager uitlegt
waarom Fintro ervoor gekozen heeft de
Belgische hockeyteams te sponsoren. De
dame overtuigt haar collega's ervan dat
er geen betere plaats is om je logo te zetten dan de mooie afgetrainde poep van
een hockeyspeler, poepliciteit dus.
Fintro creëerde een smartphone app
waarmee iedereen de Belgische hockeyspelers een duwtje in de poep kon geven
[ 6 ]

Met het partnership met Boek.be onderstreept Fintro de persoonlijke band en
het intieme karakter dat een boek met
de lezer nastreeft. En dat is exact wat de
bank met zijn klanten voor ogen heeft:
het uitbouwen van een langetermijnrelatie, verankerd in een persoonlijk contact
in het lokale agentschap.
In 2011 was Fintro voor het eerst met
een eigen en opgemerkte stand aanwezig op de Boekenbeurs in Antwerpen.
Een initiatief dat ook in 2013 wordt
verdergezet. Op de stand van Fintro bieden we Boekenbeursbezoekers met de
Fintro Leestuin een stille zone om even
tot rust te komen. In de Leestuin kan de
bezoeker zich ook inschrijven als lid van de
Lezersjury van de Gouden Boekenuil.

De bankagent en
verzekeringsmakelaar
in uw buurt.

Fintro. Gaat ver, blijFt Dichtbij.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar
ingeschreven. V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

AXA
kiest voor
zelfstandige makelaars
of bankagenten

Omdat zij baas zijn over hun eigen zaak. Zij zullen er
alles aan doen om hun onderneming te doen slagen.
In hun ogen is de klant echt ‘koning’. Zij willen
hem of haar de beste service bieden. Dat gaat van
beschikbaarheid en professionele kennis tot het
aanbieden van een totaalpakket van producten en
diensten.
Voor de makelaars of bankagenten gaat het niet om
een ‘9 to 5 job’, zij zijn er altijd en maken gebruik
van de modernste communicatietechnologieën om
bereikbaar te blijven. Als we over de professionele
kennis spreken, verwijzen we graag naar de
verplichte opleidingen die de overheid oplegt zodat
zij op de hoogte zijn van de laatste evoluties. En
met een totaalpakket bedoelen we dat er naast het
aanbod van bank- of verzekeringsproducten, een
onafhankelijk advies op maat kan geboden worden
op het vlak van successie, risicoanalyse en financiële
planning.
Eigenlijk zijn de makelaars of bankagenten aanwezig
op alle grote momenten in de levenscyclus van een
persoon, gezin of bedrijf.
Zin om AXA Bankagent

te worden, ontdek ons

aanbod op www.axa.be.
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altijd
in uw buurt
Of het nu gaat om bescherming tegen de risico’s van het leven.
Om oplossingen voor de plannen van je leven.
Of financiële zekerheid voor de rest van je leven.
Bij AXA vergeten wij nooit om wiens leven het gaat.
Of het dus gaat om een belegging of een krediet, een auto- of brandverzekering,
een spaar- of een zichtrekening.
Er is altijd een AXA bankagent of verzekeringsmakelaar in uw buurt.

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel - TEL 02 678 61 11 - FAX 02 678 82 11
e-mail contact@axa.be - http://www.axa.be - IBAN 67 7000 9909 9587 - BIC AXABBE22
KBO nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel - FSMA 036705 A
AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België)
Internet : www.axa.be - Tel. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel
0311 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25 - 1170 Brussel

Tips voor een evenwichtige samenstelling
van een portefeuille in een tak 23 levensverzekering
Tip 1: herhaal regelmatig de bepaling
van het risicoprofiel
Over hoe een portefeuille dient samengesteld, bestaan veel misverstanden. Vooreerst is er de toetsing aan
de risicobereidheid van de belegger.
Door middel van al dan niet uitgebreide vragenlijsten komt een risicoprofiel tot stand. Het dient voor een
specifieke belegger de ideale verhouding weer te geven tussen risico en
rendement van de beleggingsportefeuille. Vanuit de premisse dat meer
risico op lange termijn in principe
uitmondt in een hoger rendement.
Op voorwaarde van de aanvaarding
van soms forse schommelingen in de
portefeuille-evolutie. Iemands graad
van risicobereidheid kan niettemin
op termijn veranderen door persoonlijke financiële of familiale gebeurtenissen, die niet bij voorbaat in te
calculeren zijn. Daarom is het noodzakelijk de bepaling van het risicoprofiel op regelmatige tijdstippen te
herhalen.
Tip 2: diversifieer de portefeuille
over verschillende regio’s, sectoren
en beleggingsthema’s
Ondanks zorgvuldige profielanalyse
zien we in de praktijk vaak activatoewijzingen die ogenschijnlijk het
risicoprofiel respecteren (bv. 50%
aandelen, 50% obligaties), maar die
binnen deze grote activaklassen enkele basisprincipes van goed beheer
overtreden. Een klassiek fenomeen is
het overgewicht van bepaalde sectoren, bv. de financiële sector, tot vorig
decennium gekenmerkt door een stabiele winstontwikkeling en stijgende
dividenden. De financiële systeemcrisis van 2008 heeft dit model onderuit
gehaald, met tot vandaag zware gevolgen voor de overheidsfinanciën en
het beleggersvertrouwen. Dergelijke
vaststelling van overgewicht wijst op
een gebrek aan diversificatie in regio’s, sectoren en beleggingsthema’s
waardoor het totale portefeuillerisico uit evenwicht is.
Tip 3: gebruik beleggingsfondsen en
gestructureerde producten, differentieer in beleggingsstijlen

derlinge afhankelijkheid of correlatie
tussen de beleggingen. De kans dat
als het aandeel de dieperik instort,
de obligatie van dezelfde emittent
volgt, is inderdaad vrij groot.

Te weinig omschakelen tussen activaklassen en een te eenzijdige beleggingspolitiek vormen een volgend
te vermijden risico. We verwijzen
hierbij niet alleen naar de dramatische koersontwikkeling van veel
financiële waarden bij de start van
de crisis. Ook heel wat aandelen uit
andere sectoren verloren veel meer
dan verwacht binnen de algemene
beursevolutie. Door uitsluitend met
beleggingsfondsen of gestructureerde producten te werken en te spreiden over verschillende beleggingsstijlen kunnen we dit risico drastisch
terugschroeven. De meeste fondsen
investeren op hun beurt in tientallen
tot honderden individuele aandelen.
Ontspoort de koersevolutie van een
van deze aandelen, dan is de impact
op de waarde van het beleggingsfonds miniem. Gespecialiseerde en
ervaren beheerders gaan bovendien
systematisch op zoek naar innovatieve methodes om het neerwaarts
risico af te dekken en in te spelen
op beleggingskansen. Collectieve
beleggingsinstrumenten zoals dakfondsen bieden bovendien heel wat
schaalvoordelen, waaronder lagere
tarieven voor instap, beheer en transacties.
Tip 4: kies niet te snel voor aandelen
en obligaties van hetzelfde bedrijf,
zorg voor decorrelatie
Ten slotte loert bij de constructie van
een portefeuille nog een ander gevaar om de hoek. Beleggers zien bv.
om eigen redenen potentieel in een
bepaald bedrijf dat dan niet alleen
opduikt bij het aandelengedeelte,
maar ook bij het obligatiegedeelte. Typische voorbeelden hier zijn
bankaandelen en bankobligaties.
Daardoor verzwakt de belegger in
belangrijke mate de structuur van
de portefeuille en verhoogt de on[ 10 ]

Vermogensbeheer heeft meer om
het lijf dan men op het eerste gezicht
zou denken. De risico’s spreiden over
de grote activaklassen en over diverse beleggingsmethodes is slechts één
aspect van een doordachte en doelgerichte aanpak. Door de combinatie
met technieken van successieplanning vormen tak 23 levensverzekeringen het ideale instrument voor een
vooruitziend patrimoniumbeheer.
Tip 5: Median, uw tak 23 partner
Het zakenmodel van Median steunt
op twee pijlers: enerzijds ontwikkeling van beleggingsverzekeringen
in samenwerking met institutionele
partners, anderzijds coördinatie van
een dienstenplatform voor verzekeringsmakelaars op een volledig onafhankelijke basis. Het productengamma is erop gericht multifunctionele
oplossingen te bieden voor vermogensstructurering via beleggingsverzekeringen.
Median werkt samen met financiële
instellingen en verzekeraars die hun
sporen verdiend hebben en een uitstekende reputatie genieten. Met
visie, knowhow en expertise. Wij kaderen onze beleggingsverzekeringen
in het totaalbeeld van de vermogensplanning door tussenkomst van Mentor Instituut voor Vermogensanalyse,
waarvan Median stichtend vennoot
is. Toegevoegde waarde voor verzekeringsbemiddelaars en hun cliënten.
Median is ingeschreven bij de FSMA
onder het nummer 060870 A en geaccrediteerd als opleidingsverstrekker
van bijscholing in verzekeringsmateries onder het nummer 500014 A.
Meer informatie en bedrijfsfilm op
www.median.be – telefonisch contact 02 245 01 01.
Marc Peeters
Voorzitter Median NV

Vertrouwen is geen handelswaar.
Het is onbetaalbaar. Als een zeldzame parel.

Median. Uniek in tak 23.
Om u doeltreffend bij te staan in het behoud en de groei van uw koopkracht, is het belangrijk
te kunnen rekenen op een betrouwbare partner, op een ervaren en deskundig team dat
zich loyaal, integer en flexibel opstelt. Met het nodige inzicht in de financiële markten
om het juiste evenwicht te vinden tussen risicobeheersing en rendement, risicoprofiel en
toekomstverwachtingen. Met een realistische kijk op beleggingen en oog voor innovatie.
Median is uw partner. Elke dag willen wij uw vertrouwen verdienen. In alle opzichten. Daarvoor
werken wij samen met financiële instellingen en verzekeraars die hun sporen verdiend hebben
en een uitstekende reputatie genieten. Met visie, knowhow en expertise. Daartoe kaderen wij
onze beleggingsverzekeringen in het totaalbeeld van de vermogensplanning. Toegevoegde
waarde voor financiële bemiddelaars en hun klanten.
Bent u verzekeringsmakelaar?
Contacteer dan Median NV via 02 245 01 01 voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak (enkel voor professionals).

Stichtend vennoot
grow together

www.median.be - info@median.be
02 245 01 01
Steenwagenstraat 48
1820 Melsbroek
BE 0476.765.787 - FSMA 060870 A

Ga als zelfstandig agent
voor een partner op mensenmaat
BKCP Bank kiest er bewust voor om niet de grootste zijn. Zo doen wij niet alleen meer voor onze
cliënten, maar ook voor u, als zelfstandig agent. In een transparante dialoog spelen wij volledig open
kaart met u. Op deze manier stellen we ons op als een echte partner bij de ontwikkeling van uw zaak.
Een partner op mensenmaat, die u nooit als een nummer behandelt maar die met u een echte lange
termijnrelatie aangaat.
EEN SOLIDE PARTNER
BKCP Bank maakt deel uit van de Franse Groep Crédit Mutuel Nord Europe,
de grootste bank van Noord-Frankrijk.
Deze werd in 2012 nog uitgeroepen
tot beste Franse bank door het Global
Finance Magazine. Samen met deze
sterke groep vormen wij een solide en
stabiele bankorganisatie in Europa.
Een organisatie met 4.000 deskundige
medewerkers en meer dan 1.200.000
cliënten. Via deze groep kunnen wij
rekenen op dynamische partnerships
die ons oplossingen en expertise aanreiken op alle financiële gebieden.
In België heeft BKCP Bank momenteel
een netwerk van 99 kantoren, 380 medewerkers en 140.000 actieve cliënten.

de nodige knowhow, ondersteuning
bij de ontwikkeling van uw plaatselijke acties en kant-en-klaar promotiemateriaal waarmee u zelf aan de slag
kunt. Bovendien kunt u beschikken
over een marketing budget voor het
voeren van lokale acties om de visibiliteit en de uitstraling van uw zaak te
verhogen.
Daarnaast kunt u rekenen op een
krachtige ICT en IP-telefonie ondersteuning door een goed uitgebouwde
centrale IT afdeling.
Op informaticavlak verzekert onze
dienst Network Support dat alles vlekkeloos verloopt en dat eventuele problemen in een mum van tijd efficiënt
opgelost worden.

EEN PARTNER
MET STERKE PRODUCTEN
BKCP Bank heeft een breed gamma
van kwalitatief hoogstaande financiële producten voor particulieren, zelfstandigen en KMO’s. Ons aanbod van
investeringskredieten, hypothecaire
kredieten en consumentenkredieten is
uiterst competitief. Daarnaast bieden
we aantrekkelijke fondsen in open architectuur aan van gerenommeerde
instellingen (waaronder bijvoorbeeld
Blackrock en Carmignac). Op vlak
van levens- en pensioenverzekeringen
kunt u rekenen op de expertise van
onze zustermaatschappijen ACMN VIE
en NELL, zodat u met sterke en gediversifieerde offertes kunt uitpakken
bij uw cliënten.

EEN PARTNER
DIE U OOK ANDERE PARTNERS GUNT
BKCP Bank biedt u een zeer aantrekkelijk commissioneringsmodel in lijn met
onze bankstrategie en een extra beloning voor groei. Bovendien bieden wij
u een open samenwerkingsverband.
Dit betekent dat u uw omzet - naast
deze van BKCP producten - nog kunt
verhogen met de verkoop van producten van andere merken. Zo verkoopt
BKCP Bank momenteel geen schadeverzekeringen en kunt u uw portefeuille dus vrij uitbreiden met verzekeringen van andere maatschappijen.
Een partnership met BKCP Bank kunt u
probleemloos combineren met andere
interessante activiteiten. Een win-win
situatie dus, met andere woorden.
Waar wacht u nog op?

EEN PARTNER
DIE U PROFESSIONEEL ONDERSTEUNT
Bij BKCP Bank weet u zich als zelfstandig agent steeds geruggensteund
door efficiënte teams van ervaren specialisten die een oplossing weten voor
al uw vragen en noden. Zo staat ons
Personal Banking team u met raad en
daad bij voor alles wat met beleggingen te maken heeft. Bij onze Business
banking afdeling vindt u dan weer een
antwoord op al uw vragen rond kredieten.
Onze Marketing afdeling zorgt voor
nationale marketingacties en biedt u

Geïnteresseerd om zelfstandig agent
voor BKCP Bank te worden ?
Bezoek ons op onze stand op het BZB Congres
of surf naar www.bkcp.be
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Kies voor een partner
op mensenmaat

Kom ons netwerK van 99 Kantoren versterKen
BKCP is een bank met solide en gediversifieerde producten, en maakt deel uit van de
gerenommeerde Franse Bankgroep Crédit Mutuel Nord Europe. Samen met u stellen
wij ons op als een échte partner bij de ontwikkeling van uw zaak.
Kom langs bij onze stand op het congres en
ontdek hoe wij hand in hand samen kunnen
werken. Of surf naar www.bkcp.be

[ 13 ]

State of the heart.

De nieuwe generatie E-Klasse.

A Daimler Brand

De E-Klasse Break is efficiënter dan ooit. Met deze wagen kiest u niet enkel voor ruimte en veelzijdigheid,
maar ook voor zeer performante cijfers. Zo stoot de E300 BlueTEC Hybrid diesel slechts 116 g CO2/km uit:
goed voor 204 pk en een netto VAA-bijdrage vanaf 165 euro per maand*.
Ontdek ook de nieuwe E-Klasse Berline, Cabrio en Coupé bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.be

4,4 - 10,5 L/100 KM •116 - 246 G CO2/KM

Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.
*Schatting van de maandelijkse bijdrage voor de werknemer berekend op basis van de hoogst mogelijke aanslagvoet van 53,5 % op het bruto belastingvoordeel van alle aard voor een E-Klasse.

Meer dan 1000 ontmoetingen
met ondernemingen om uw
spaargeld beter te beleggen!
Financière de l’Echiquier past sinds 1991 dezelfde beheermethode toe.
De systematische ontmoeting met directies is het hart van ons
beleggingsproces.
Deze aanpak heeft het mogelijk gemaakt dat wij regelmatig awards
behalen voor de goede performances.
Met 6.5 miljard euro onder beheer zijn we een belangrijke
onafhankelijk vermogensbeheerder.
O n ze fo n d se n AG R ESS O R, EC H I Q U I E R M A J O R,
ECHIQUIER GLOBAL en ARTY staan op een goede plaats in de
allocatie van onze partners, financieel adviseurs, private bankers en
institutionele.
We zijn aanwezig sinds meer dan 10 jaar bij onze Belgische partners,
en wij willen onze energie met u blijven delen ten dienste van uw
spaargeld!
Contact Benelux
Kelly Hebert
khebert@fin-echiquier.fr
00 33 1 47 23 92 17

Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen op onze stand op het BZB congres.
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER - 53, avenue d’Iéna - 75116 Paris - France
Beleggingsmaatschappij goedgekeurd door het AMF onder n° GP91004

Feesteditie
BZB-Congres
24 oktober 2013

De voorzitter en de leden van de raad van bestuur
van de Beroepsvereniging van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars
nodigen u graag uit op de jubileumeditie van haar jaarlijkse congres.
in het Kinepolis Event Center, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen.

Vernieuwing in het financiële landschap
Troeven van de financiële tussenpersoon
Deelnameprijs: € 25 voor BZB-leden, € 150 voor niet-leden
Inschrijven kan tot 17 oktober via www.bzbcongres.be/inschrijven
2 opleidingspunten bank (B 600 014) • 2 opleidingspunten verzekeringen (A 700 011)

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op 24 oktober !

K i n e p o l i s

E v e n t

C e n t e r
PLATINUM
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|

A n t w e r p e n

P ROGRA M M A

SILVER

12u30 – 13u00 Onthaal
Presentatie: Indra De Witte
• Wouter De Ploey, Director by the Business Technology Office
of McKinsey & Company
• 15 jaar BZB: korte terugblik +
voorstelling actieplan voor de toekomst
• Tom Van Dyck, Advocaat (Partner), Liedekerke
• Karel Lannoo, Directeur van de Europese denktank CEPS
• Koen Van den Brandt, Grow how coach bij Atlas
PARTNERS

18u30

Uitgebreide receptie

20u30

Filmvoorstelling Worlds Away 3D van Cirque du Soleil

22u30

Einde

GOLD
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extra september 2013

§§§
Tom Van Dyck:

“Het komt er nu op aan om zowel
op de risico's als op de opportuniteiten van de
nieuwe regelgeving correct te anticiperen”

O

ok Tom Van Dyck zal
spreken op het komende
BZB-congres. Deze advocaat-partner van het gerenommeerde
advocatenkantoor
Liedekerke zal het voornamelijk hebben over de nieuwe regelgeving die
op ons afkomt en het beroep van de
zelfstandige financiële tussenpersoon ingrijpend zal veranderen.

verwachtingen, maar ook de juridische
verplichtingen, groter zijn dan voorheen.
Het komt er dus op aan om een gulden
middenweg te bewandelen. Dit wil zeggen: niet alleen de risico’s, maar ook de
opportuniteiten zien in de nieuwe regelgeving, en het implementeren van een
intelligente en kosteneffectieve juridische
strategie om deze risico’s te beperken en
de opportuniteiten uit te buiten.

■■ Hoe denkt u dat de financiële
sector de komende jaren zal
evolueren?
Het lijdt geen twijfel dat de financiële
sector de komende jaren verder zal geresponsabiliseerd worden. Ik vrees dat de
recente tsunami van financiële regelgeving (het moratorium, Twin Peaks II, de
fit and proper circulaire, etc.) slechts een
opstap is naar steeds zwaardere sancties. Die sancties worden voor een stuk
aangedreven door een toezichthouder
die zich wil profileren. Maar ook zijn de
klanten steeds meer geneigd om agressieve juridische acties te ondernemen. In
dat opzicht is het voor alle marktspelers
belangrijk om nu al te anticiperen op de
Belgische class action. Die riskeert immers de deur wagenwijd open te zetten
voor massa-litiges tegen zowel grote als
kleine spelers op de Belgische markt.

■■ Welke boodschap geeft u de
financiële tussenpersoon mee?
Drie woorden van raad voor elke financiële tussenpersoon : bewijs, bewijs, bewijs. Een moeilijk dossier is er één waar
geen bewijs is van welke informatie op
welk ogenblik werd meegedeeld aan
de klant. Als dat bewijs er wel is, is er
meestal geen rechtszaak: ofwel wordt er
een minnelijke regeling getroffen, ofwel
geeft de klant of de distributeur zijn of
haar ongelijk toe. Ook als gevolg van
Twin Peaks II (en meer bepaald de verhoogde aansprakelijkheid voor inbreuken op MiFID) kan het juridisch van levensbelang zijn om een handtekening te
kunnen voorleggen, terwijl dit operationeel geen zware impact hoeft te hebben, zeker niet als de bedrijfsprocessen
correct zijn geoptimaliseerd.

■■ Welke impact zal deze evolutie
hebben op het distributiemodel
van de banken?
Zeker voor kleinere spelers, is het niet
evident om goed om te springen met
deze evolutie. Aan de ene kant komt de
toezichthouder (maar ook advocaten)
soms met oplossingen die wel juridisch
volgens het boekje zijn, maar in de praktijk onwerkbaar blijken. Maar aan de
andere kant moet men ermee rekening
houden dat niet alleen de commerciële
[ 18 ]

■■ Waarom heeft u toegezegd om te
spreken op ons congres?
Ik heb tal van klanten en vrienden bij de
leden van de BZB. Het zal een plezier zijn
sommigen van hen terug te zien. Maar er
is ook een uitdaging : voor een advocaat
bestaat er niets mooier als een publiek
van overwegend niet-juristen ervan proberen te overtuigen dat het niet alleen
belangrijk is de juridische regels te volgen, maar ook ze te begrijpen en voor
te zijn.

Fidelity,
bewezen
ervaring in
obligatiefondsen

Eén doelstelling
Een zo hoog mogelijk rendement
voor onze beleggers.

Vertrouwen
Meer dan US $ 63 miljard in
obligaties wereldwijd onder beheer.

Wereldwijd
Aanwezig in alle belangrijke beleggingscentra.

Ervaring
Meer dan 40 jaar succesvol beheer
van compartimenten.

Onafhankelijkheid
Fidelity Worldwide Investment is een
volledig particuliere onderneming.

Research capaciteit
Een wereldwijd netwerk van
ongeveer 59 investment professionals.

Uniek researchproces
Intensieve analyse van duizenden
ondernemingen over de hele wereld.

Meer weten?
Ga naar
www.fidelity.be
of bel
0800 18 790

Fidelity/Fidelity Worldwide Investment betekent FIL Limited, en zijn dochterondernemingen. Tenzij anders vermeld, zijn alle opinies die van Fidelity. Activa en middelen
hebben betrekking tot 30 juni 2013. De gegevens zijn niet gecontroleerd. Beleggingsdeskundigen omvatten partners, analisten, beheerders van landen- en sectorportefeuilles
met researchverantwoordelijkheid en technische en kwantitatieve analisten die deel uitmaken van een researchteam. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity
Worldwide Investment logo en het ‘F symbool’ zijn handelsmerken van FIL Limited. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door
de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
CL1209201/1213
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WACHT U

NOG STEEDS
HET GEPASTE
MARKTMOMENT AF?

TIJD OM DE BALANS
OP TE MAKEN
Stijgingen en dalingen in de markten hebben de voorbije jaren vele beleggers
naar de zijlijn verbannen, in afwachting van het ‘gepaste moment’ om naar de
markt terug te keren. Deze aanpak mag dan wel ‘veilig’ aanvoelen, maar hun
financiële doelstellingen op lange termijn kunnen erdoor in gevaar komen.
Wij vinden dat deze beleggers best de balans opmaken van hun huidige
situatie en de bepalende factoren voor hun beleggingsbeslissingen. Misschien
is het tijd voor een behoedzame aandelentoewijzing voor de lange termijn, om
hen te helpen bij de heropbouw van hun portefeuilles.
De eerste stap bestaat erin tijd uit te trekken voor een goed gesprek met
een financieel adviseur.
Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur of download onze
brochure op www.franklintempleton.be/balansopmaken

De beleggingsdoelstellingen, risico’s, onkosten en vergoedingen van het compartiment dienen nauwkeurig bekeken te worden alvorens
te beleggen. U kan dit samen met andere info terugvinden in het prospectus van het compartiment, dat u bij uw financieel adviseur kan
verkrijgen. Lees het prospectus nauwkeurig alvorens te beleggen.
Alle beleggingen houden risico’s in, inclusief mogelijk verlies van kapitaal. Aandelenprijzen fluctueren, soms heel snel en intensief, door
factoren die individuele bedrijven, bepaalde industrieën of sectoren kunnen aantasten, of door algemene marktcondities.
Uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.A. Belgisch bijhuis – Professionnel du Secteur Financier erkend door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier – Marnixlaan 28, 1000 Brussel – Tél.: +32 2 289 62 00 – Fax: +32 2 289 62 19.

Invesco Pan European Structured Equity Fund
Ontdek het Invesco Pan European Structured Equity Fund, dat hier aan u wordt voorgesteld door
Thorsten Paarmann, de beheerder van het compartiment (“het fonds”). Dit fonds investeert in
Europese aandelen met een volatiliteit die lager is dan de markt.

Thorsten Paarmann,
beheerder van het Invesco Pan
European Structured Equity Fund

Morningstar Rating™

Gegevens op 31/07/2013. Voor
meer informatie kijk op www.
morningstar.com of raadpleeg
een financieel dienstverlener. Een
verwijzing naar een ranking of
rating vormt geen garantie voor
toekomstige resultaten en is niet
constant in de tijd.

Doelstelling van het
fonds
De doelstelling van het
fonds is het bereiken van
vermogenstoename op
lange termijn door het
beleggen in een
gediversifieerde portefeuille
aandelen van bedrijven die
gevestigd zijn of hun
zakelijke activiteiten
voornamelijk in Europese
landen uitvoeren. Voor
meer informatie over de
volledige doelstellingen
en het beleggingsbeleid
kunt u het document met
de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID) of het
huidige prospectus
raadplegen.

Waarom denkt u dat dit het juiste moment is om
te investeren in de Europese aandelen?
We hebben een vrij optimistische kijk op Europese
aandelen. In de eerste plaats vinden wij de
waarderingen aantrekkelijk, zowel op lange termijn
gemiddelde, alsmede ten opzichte van de
waarderingsniveaus van de andere regio’s. Ten
tweede, ondanks dat de algemene fundamentele
indicatoren ongetwijfeld aan de betere hand zijn,
toonden de investeerders weinig enthousiasme en er
werd alvast rekening gehouden met talrijke negatieve
berichten. Ten slotte zou de omgeving van de lage
rentevoeten de geldstroom naar Europese aandelen
moeten stimuleren.

Stel dat een klant interesse toont voor Europese
aandelen. Waarom zou hij moeten overwegen om
te investeren in uw fonds?
Wij menen dat een investering in Europese aandelen
tevens rekening zou moeten houden met
risicocontrole en het inperken van neerwaartse
risico’s. Binnen ons fonds hechten wij evenveel
belang aan het risicobeheer als aan de selectie van
de meeste aantrekkelijke opportuniteiten. Onze
portefeuille legt de nadruk op een lage volatiliteit,
waarbij de sterke selectie van de aandelen gepaard
gaat met een strikt risicobeheer. We zorgen er met
andere woorden voor dat de waarde behouden blijft
bij dalende markten, waarbij het
outperformancepotentieel op middellange termijn
volledig wordt benut.

Jaarlijks rendement per kalenderjaar1
 Invesco Pan European Structured Equity Fund
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Tussen 1 januari 2013 en 31 juli 2013 heeft het fonds een rendement van 13,7% gehaald.

1

Samengevat:
Het fonds kan gebruik maken van de expertise van een team gespecialiseerd in kwantitatief beheer van
aandelen en is gevestigd in Frankfurt (Invesco Asset Management Deutschland GmbH). Het team bestaat uit
meer dan 40 investeringsprofessionals en ze beheren in totaal 23 miljard USD. Sinds 2006 is de aanpak
gebaseerd op een geringe volatiliteit. Het fonds heeft een vijfsterrenrating van het onafhankelijke rating
agentschap Morningstar. Zij waarderen de kwaliteit en de ervaring van het team evenals de consistentie en
de mooie prestaties van het fonds.2

1 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. A-Aandelen, Mid to Mid, gegevens uitgedrukt in Euro, op 31/07/2013. Exclusief instapkosten en
beurstaks, mid to mid, geherinvesteerde bruto inkomsten. Het fonds werd gelanceerd op 9/11/2000.
2 Gegevens op 31/07/2013. Voor meer informatie kijk op www.morningstar.com of raadpleeg een financieel dienstverlener. Een verwijzing naar een ranking of rating vormt geen
garantie voor toekomstige resultaten en is niet constant in de tijd.
Dit is een fonds van de Luxemburgse bevek Invesco Funds en heeft de ICBE status en is verkrijgbaar in België. Dit fonds blijft onderhevig aan marktschommelingen: de toekomstige
opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kan dus niet worden gegarandeerd. De door Invesco en de beheerder geuite standpunten en meningen (augustus 2013)
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan verandering onderhevig zijn. Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiëlle Beleggingsinformatie
(KIID). De KIID, de vereenvoudigde prospectus en het laatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het nederlands, frans en engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en bij
Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) kantoor, Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75, www.invesco.be. De financiële
dienst in België wordt verzorgd door RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11, B-1210, Brussel. Instapkosten: van 0% tot max 5,00%, Beheerkosten 1,30%, Min.
investering 1000 EUR, Beurstaks bij uitstap (met een maximum van 1500 EUR): kapitalisatie: 1%, distributie: 0%. Leveringstaks: niet van toepassing. Het fonds is niet onderworpen aan
25% naar gelang de persoonlijke situatie van de belegger, roerende voorheffing involge de wet Belgisch Staatsblad op 31 december 2012 - Wet houdende diverse bepalingen. Indien de
belegger niet zeker is of dit het voor hen geschikte product is, dient er een financieel adviseur geraadpleegd te worden. De Totale Kostenratio (“TER”) en alle overige kosten, provisies en
uitgaven, alsmede de belastingen die via het compartiment worden betaald, worden vermeld in de vereenvoudigde prospectus en het tarievenoverzicht. De netto-inventariswaarden
worden gepubliceerd in De Tijd, L‘Echo en op www.beama.be.
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§§§
Karel Lannoo:
“Ik zie opportuniteiten
voor tussenpersonen”
■■ Er komt heel wat nieuwe
regelgeving op ons af. Welk effect
zal dit hebben op de banken en
de verzekeraars?
De grotere kapitaalvereisten geven aanleiding tot een lagere winstgevendheid,
zeker bij de banken. Voor de verzekeringssector is dit nog onduidelijk, omdat
er nog geen finale regels zijn voor Solvency II. Indirect gevolg is dat er een grotere noodzaak zal zijn aan compliance.
Banken en verzekeraars zullen dus intern
enorm veel werk moeten leveren om te
kunnen beantwoorden aan de vereisten
van de nieuwe wetgeving. In vergelijking
met voor de crisis zal de toezichthouder
ook veel meer controleren of de regels
wel goed worden nageleefd. Dit zagen
we al de voorbije twee jaar en zal alleen
maar toenemen nu de economische situatie aan het stabiliseren is.

arel Lannoo, Directeur van
de Europese denktank
CEPS, is één van de sprekers op het komende BZBcongres. Hij zal er onder meer praten
over de nieuwe regelgeving die op
ons afkomt. Wij stelden hem hierover
al enkele vragen.

K

■■ Welke gevolgen zal dit hebben
op het distributiemodel van de
banken?
Zeker voor kleinere spelers, is het niet De
grote vraag is nu of het distributiemodel
wel zal veranderen. Na de crisis zijn de
banken geholpen door de overheden.
De banksector is zowel in België als in
andere Europese landen met publieke
middelen versterkt. Anderzijds is de
dienstverlening in de banksector in alle
Europese landen verminderd. Er worden
bijvoorbeeld van Nederland naar België
minder diensten aangeboden, er is minder grensoverschrijdend verkeer. Daardoor is er uiteindelijk minder concurrentie. Maar dit wil niet meteen zeggen dat
de context voor de consument zal verbeteren. Ik heb daar mijn twijfels over. Je
voelt het bijvoorbeeld al in zaken als het
gebrek aan kredietverlening aan KMO’s,
wat een gevolg is van het feit dat er niet
veel spelers zijn. In België zijn er bijvoorbeeld maar drie of vier grote spelers die
aan KMO’s kredieten verlenen.
[ 22 ]

■■ Hoe kan de financiële
tussenpersoon zich tegen deze
gevolgen wapenen?
Het is duurder geworden voor banken om
allerlei financiële diensten aan te bieden.
Voor de crisis was er het concept van Allfinanz, of die van bankverzekering. Met
de crisis is er een duidelijke tendens dat
de banken zeggen dat ze zich moesten
focussen op hun core business, op hetgeen waar ze goed in zijn. Het zal voor
tussenpersonen in een dergelijke context
misschien wat moeilijker worden, maar ik
zie toch een aantal opportuniteiten voor
hen. Doordat er meer regelgeving komt
in de banksector, zullen banken en verzekeraars bepaalde activiteiten niet meer
kunnen doen - dit zien we nu al. Daar
waar die marges te klein zijn, liggen misschien opportuniteiten voor de tussenpersoon. Aan de andere kant is er ook
meer regelgeving voor tussenpersonen.
Uit een studie blijkt dat de regels van MiFID I zeer slecht zijn nageleefd, dus er zal
waarschijnlijk wel meer controle komen
op de naleving van de nieuwe gedragsregels. Maar dit valt nog af te wachten.
■■ Waarom heeft u toegezegd om te
spreken op ons congres?
Ik spreek heel veel over thema’s inzake
financiële regelgeving, meer op Europees
dan op nationaal vlak en het is des te
meer een uitdaging om dit te doen voor
een organisatie die ik niet kende. Dat
zorgt ervoor dat ik bepaalde zaken op
een andere manier bekijk. Ik kende BZB
niet en ik heb de tussenpersonen ook
zien slinken in belang. Ik vind het interessant om met die mensen in contact te
komen en te zien hoe belangrijk ze nog
zijn. Ik wil hen tonen dat er als gevolg
van de-leveraging bepaalde opportuniteiten voor hen openliggen.

Secure21: de slimme tak 21
De levensverzekering met vrije storting en gewaarborgd rendement richt
zich op personen die willen sparen, en dat op middellange en lange termijn
in een veilige formule met een aantrekkelijk rendement.
> Een hoger gewaarborgde intrestvoet: 1,65% vast zonder beperking in de tijd
> Jaarlijks aanvullende intrest: voor 2013 bedraagt deze 1,00%
> Winstdeelname*
*In functie van de resultaten van de Maatschappij en onder voorbehoud
van goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering.

Meer informatie bij: olivier.auvray@patronale-life.be of via info@patronale-life.be
Patronale Life NV | Belliardstraat 3 | 1040 Brussel | Tel +32 2 511 60 06 | info@patronale-life.be | www.patronale-life.be
RPR Brussel 0403 283 089 | Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de controleoverheden onder codenummer 1642

Werken bij Argenta.
Lokaal. No-nonsense. Kansen.
Zin in een verantwoordelijke job bij een gezonde
bank? Ga de uitdaging aan als zelfstandig
kantoorhouder. Met een eigen klantenportefeuille,
veel afwisseling, in een open en joviale sfeer.
Lees er alles over op www.argentajobs.be.

www.argentajobs.be

Our independence.
Your freedom.
Risico’s nemen om een uitzonderlijke vermogensgroei te realiseren is geen
kunst. Maar om met verantwoorde risico’s een goed rendement te behalen is
uitzonderlijk.
En dat is wat Merit Capital voor haar cliënten doet. Wij behandelen uw vermogen
met de grootst mogelijke zorg. Want met de bewust gekozen transparante en
resultaatgekoppelde remuneratiestructuur, is het voor alle betrokkenen belangrijk
dat het goed gaat met uw vermogen.

www.meritcapital.eu

Wealth Management
Antwerp | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Kortrijk | Leuven | Zurich | Luxembourg

Welkom onder
onze vleugels
van knoWhoW

PensioenoPbouw

wilt u ook samenwerken met iemand
die kennis van zaken heeft?
www.ergolife.be of bel 02 305 18 20

Risicodekkingen

beleggingen

Het relatiegeschenk
Het
dat relatiegeschenk
smaakt naar meer!
dat smaakt naar meer!

Active Partners is een dienst van Realstart Management BVBA - Contacteer Filip Potteau op 0475/78.80.95 of kijk op www.activepartners.be/bzb
Active Partners is een dienst van Realstart Management BVBA - Contacteer Filip Potteau op 0475/78.80.95 of kijk op www.activepartners.be/bzb

N°1 in activabeheer in Europa*

Uw vertrouwen
genereren
door u in alle
openheid te adviseren.

VERTROUWEN
MOET JE VERDIENEN

amundi.com

* Totaal vermogen in beheer - Bron: “Top 400 global asset managers active in the European marketplace” van IPE, gepubliceerd in juni 2013, op basis van cijfers
van 31 december 2012. Interviews bij vermogensbeheerders over hun activa per eind december 2012 (open-endfondsen, gespecialiseerde fondsen, mandaten).
De informatie mag in geen geval worden gezien als een aanbod tot kopen of uitnodiging tot verkopen en mag noch beschouwd worden als reclame voor enig
product of enige financiële dienst, noch als beleggingsadvies. Augustus 2013. Photo credit: Getty Images. |

Asset Management Polis
voor België
Een ruime keuze aan
beleggingen in één Polis
Bij SEB Life International streven wij ernaar om de Belgische
klant een volledig assortiment, geavanceerde, open architectuur
verzekeringsoplossingen aan te bieden met een uitstekende
dienstverlening, die nauwkeurig, vriendelijk en op tijd is. Daarnaast bieden
wij u waarde voor uw geld die concurrerend is, en producten en diensten
waarop u gerust kunt vertrouwen.
De Asset Management Polis is aangepast voor inwoners van België en kan
worden afgestemd op de individuele behoeften van de klant.
SEB Life International biedt een intern fondsengamma aan van meer
dan 100 aan deelbewijzen gekoppelde fondsen. Deze zijn gekoppeld aan
fondsen die door wereldvermaarde beleggingsmaatschappijen worden
aangeboden. Daarnaast bieden wij binnen dezelfde polis toegang tot een
ruim palet van externe activa.
Prijswinnaar in de Europese categorie van de International Adviser
International Life Awards 2012
-

Beste Adviesondersteuning/klantenservice
Beste koopsom investeringsproduct (2 prijzen*)

* Voor informatie zie: www.international-adviser.com/news/life/international-adviser-life-awards-2012

SEB Life International, Bloodstone Building, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland.
Telefoon: +353 1 487 07 00 | Fax: +353 1 487 07 04 | E-mail: sales@seb.ie
SEB Life International Assurance Company Limited, handelend als SEB Life International, staat onder toezicht
van de Centrale Bank Ierland. Adres: Central Bank of Ireland, P.O. Box 559, Dame Street, Dublin 2, Ierland.
SEB Life International Assurance Company Limited is geregistreerd in de Ierse Republiek. Registratienummer:
218391.Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de tussenpersonen om ervoor te zorgen dat dit
document uitsluitend wordt gebruikt of verspreid in overeenstemming met de wetten en reglementeringen
die van toepassing zijn op de plaatsen waar wij zaken doen. SEB Life International Assurance Company
Limited vat dit document niet op als advertentie voor of aanbieding van bedrijfsdiensten op plaatsen waar
dergelijke advertenties of aanbiedingen niet zijn toegestaan. In het verleden behaalde prestaties vormen
geen betrouwbare richtlijn voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen. De
mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt dan u belegt. Dit product kan worden beïnvloed door wijzigingen
in de wisselkoersen van valuta’s. Bij telefonische communicatie is het mogelijk dat een derde persoon
meeluistert of dat het gesprek wordt opgenomen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Bepaalde fondsen worden beheerd door andere bedrijven, die niet onafhankelijk van SEB Life International
Assurance Company Limited opereren. Alle informatie is juist per augustus 2013 maar is onderhevig aan
verandering. De Asset Management Policy is een levensverzekeringspolis met gekoppelde deelbewijzen
van het open type soortgelijk een tak 23 polis. De Financiële infoﬁche levensverzekering voor de Asset
Management Policy is beschikbaar op onze website www.seb.ie of op verzoek via sales@seb.ie. Voor volledige
informatie omtrent de interne fondsen van SEB Life International die aan deelbewijzen zijn gekoppeld, met
inbegrip van de Select List fondsen, verwijzen wij naar onze Fondsengids en het Factsheets gedeelte op de
website van SEB Life International www.seb.ie.

Baloise Vie Luxembourg S.A.

Focus op de levensverzekering in rekeneenheden
Deze verzekeringscontracten vormen de perfecte combinatie van individuele levensverzekeringen en
professioneel vermogensbeheer. Kenmerkend is dat ze uitgedrukt zijn in rekeneenheden en niet in
munteenheden. De premie wordt in geld betaald maar nadien omgezet in eenheden van de uitgekozen beleggingsfondsen. Aan de hand van de netto-inventariswaarde (NIV) van die eenheden, die periodiek berekend wordt en variabel is, wordt de waarde van het levensverzekeringscontract bepaald.
In Luxemburg kan een beduidend grotere verscheidenheid aan beleggingsinstrumenten opgenomen
worden in de verzekeringscontracten dan in de andere Europese landen. De keuze aan beleggingsstrategieën via de levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen is dan ook bijzonder ruim en zorgt voor contracten die perfect zijn aangepast aan uw wensen.

Voor elk wat wils: drie types beleggingsfondsen
Externe fondsen
De verzekeringnemer kan kiezen uit het brede universum van de open beleggingsfondsen die beheerd worden door financiële instellingen en fondsbeheerders en aangeboden worden in de vorm
van Beveks of Sicavs.

Collectieve interne fondsen
Dit type fonds kan niet direct door het publiek aangekocht worden en is enkel toegankelijk voor het
cliënteel van de verzekeraar door middel van een levensverzekeringscontract. Het is intern, omdat het
wordt opgericht binnen het patrimonium van de verzekeringsmaatschappij, maar de activa worden
wel boekhoudkundig afgezonderd.
Het financieel en administratief beheer van deze fondsen valt onder de verantwoordelijkheid van de
verzekeraar, die deze taken kan toevertrouwen aan gespecialiseerde vermogensbeheerders.

Geïndividualiseerde fondsen (fonds dédiés)

RESPONSABILITES

Een geïndividualiseerd fonds is een intern fonds dat op maat gemaakt wordt voor een specifieke
klant. In tegenstelling tot de collectieve interne fondsen, wordt het gekoppeld aan een welbepaald
contract en hebben andere verzekeringnemers geen toegang. Het grote voordeel is de mogelijkheid
een geïndividualiseerde effectenportefeuille te voorzien van een juridische verzekeringsmantel.

Intelligente oplossingen op maat
Een veeleisend internationaal publiek vergt individuele, vaak grensoverschrijdende oplossingen, of
het nu gaat om successieplanning, fiscale optimalisatie, vermogensaangroei of het veilig stellen van
uw patrimonium. Wij werken dan ook samen met specialisten in binnen- en buitenland zodat wij
intelligente oplossingen kunnen aanbieden die perfect passen binnen uw vermogensplanning en
persoonlijke ambities.

Making you safer.
www.baloise.lu

Roger ten Raa
Head of Sales - LPS
Tel.: +32 496 385 725
roger.tenraa@baloise.lu
Bâloise Vie Luxembourg S.A.
23, rue du Puits Romain
Bourmicht
L-8070 Bertrange
Tel. : +352 290 190-1
Fax : +352 290 190 462

En hoe was úw rendement op uw vermogen in 2012?

Informeer vrijblijvend bij dé vermogensbeheerder
aan de Belgisch-Nederlandse grens.
Individueel en collectief, adviserend en discretionair vermogensbeheer.
Via ons Europees Paspoort bieden wij onze service al 10 jaar aan in de Benelux aan particulieren, professionelen en institutionelen.
Vanaf € 200.000 verzorgen wij een gratis second opinion van de huidige portefeuille.
Informeer snel via: 00 31 165 572 900, e-mail : info@vermogensmanagers.nl of onze website: www.vermogensmanagers.nl

Met Record Bank als partner gaat het goed met de zelfstandige bankagent.
Uw voordelen:
ü Commerciële ondersteuning door productspecialisten op het terrein alsook vanuit onze zetels
ü Complete bankservice met interessante spaar- en beleggingsformules
ü Belangrijke speler inzake hypothecaire kredieten
ü Ruim aanbod in andere financieringsformules
ü Training en opleiding
ü Logistieke ondersteuning voor uw kantoor
Voor meer info of een afspraak met één van onze
regiomanagers, bel naar het nummer: 02/728 97 77.

Record Bank nv - Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere - RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 - www.recordbank.be
V.U.: N. Schor, Henri Matisselaan 16, 1140 Evere.
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unieke
verzekering
die uw klanten ook
uitbetaalt als ze
geen schade hebben.
Voorzichtig zijn,
dat loont!

10% van de premies
jaarlijks terugbetaald
Laat uw klanten kennismaken met All-in-One Pro,
het nieuwe package voor
kmo’s van Allianz.
mijnAllinOnePro.allianz.be

13SEP238

Met u van A tot Z

Allianz Belgium n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel
Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de controleoverheden onder codenummer 0097 om alle takken «Leven» en «niet-Leven»
te beoefenen – Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11

VIVIUM VAPZ
Vrij Aanvullend Pensioen
voor Zelfstandigen
Verkozen tot beste product van 2012

2012

Wilt u er meer over weten? Contacteer uw makelaar of surf naar www.vivium.be

VIVIUM N.V., Maatschappelijke ZetelKoningsstraat 153 - 1210 Brussel
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0051 - RPR Brussel - BTW BE 0404.500.094
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Dromen is goed.
Plannen is beter.

Iedereen heeft z’n dromen. Om ze echt te realiseren is er een goed financieel plan nodig. Flexibel omdat het
leven geen mooie rechte lijn is. Persoonlijk omdat het gaat om specifieke dromen, middelen en situaties.
Zo blijven dromen geen dromen. Wenst u meer informatie over Financial Life Planning van Delta Lloyd Life,
stuur ons dan een mailtje naar lifeplanning@deltalloydlife.be of bel 02 238 84 24.
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Societe Generale is a French credit institution (bank) and an investment services provider (entitled to perform any banking activity and/or to provide any investment service under MiFID except the operation of Multilateral Trading Facilities)
authorised and regulated by the French Autorité de Contrôle Prudentiel («ACP») (the French Prudential Control Authority) and the Autorité des Marchés Financiers («AMF»). This document is issued in the U.K. by the London Branch of
Societe Generale, authorized in the U.K. by the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and
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Uw klanten
kiezen voor
uw onpartijdig
advies

Kies
dan ook
voor een
onpartijdige
partner

Deutsche bank, waar onpartijdigheid van de makelaar niet ter discussie staat:
 Ruim aanbod: toegang tot 1600 fondsen van meer dan 25 financiële partners.
 Minimale kosten: 0% in- en uitstapkosten op de meeste fondsen.
 Transparantie: performante online tools zodat uw klanten zelf controle kunnen houden over hun geld.

Maak een afspraak met één van onze specialisten op 02 551 61 76.
Belgische branch van Deutsche Bank AG (Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne, HR Frankfurt am Main HRB 30000),
Marnixlaan 17, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094. V.U.: Yannick Grécourt, Marnixlaan 17, 1000 Brussel.
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Uit respect voor uw geld
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