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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.
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Inschrijven kan tot 17 oktober via www.bzbcongres.be/inschrijven
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Daniel Nicolaes
Zwartestraat 34a • 8647 Reninge
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De redactie van deze BZB-nieuwsbrief
en de verantwoordelijke uitgever
streven naar de grootst mogelijke betrouwbaarheid
van de gepubliceerde informatie,
waarvoor zij echter niet aansprakelijk
kunnen gesteld worden.
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Edito
Primus van de klas?

Daniel Nicolaes

an de vooravond van de finalisering van talrijke Europese Richtlijnen stellen wij
vast dat België de ambitie
heeft om de primus van de
klas te zijn. Meer nog, men heeft blijkbaar de ambitie om onze sector te decimeren. De verkiezingskoorts slaat reeds
toe op de diverse federale kabinetten
door populistische en niet doordachte
maatregelen aan de sector op te leggen.
Deze hervormingen wil men doorvoeren
zonder enig overleg en zonder rekening
te houden met een aantal praktische,
maar cruciale parameters eigen aan de
sector. Nochtans waren het diezelfde

A

politici die zetelden in de diverse raden
van bestuur van de financiële instellingen en konden ook zij de huidige crisis
niet voorkomen. Zelfs enkele academici
en advocaten mengen zich in het populistische debat waaruit enkel blijkt dat zij
voor hun beurt spreken en geen enkele
dossierkennis hebben. Een goede raad
voor deze mensen : “Schoenmaker blijf
bij je leest” of “De beste stuurlui staan
aan wal”. In deze nieuwsbrief kunt u
alle informatie dienaangaande vinden,
alsmede onze reacties en standpunten.
Uiteraard is BZB druk in de weer met
het nodige lobbywerk naar zowel politici, Febelfin, Assuralia en de FSMA over
deze hervormingen, zodat jullie belangen verdedigd worden binnen de sector.
Als trotse voorzitter kan ik u melden dat
BZB reeds vijftien jaar uw belangen verdedigt. Elke dag zetten we ons uitermate in om dit met grote wilskracht en
hoge professionaliteit te realiseren.

tieuze doelstellingen herschrijven, zodat
we in de toekomst met nog meer enthousiasme jullie belangen zullen verdedigen. Meer nieuws hierover in onze
nieuwsbrief van december 2013.
Ten slotte wens ik ook nog een warme
oproep te doen aan alle zelfstandige financiële tussenpersonen die nog geen
lid zijn van BZB. De voorbije vijftien jaar
heeft BZB zich voortdurend ingezet om
de belangen van de zelfstandige tussenpersoon te verdedigen. Dit zijn ook uw
belangen. Bent u zelfstandig financieel
tussenpersoon, maar nog geen lid van
BZB? Wees dan solidair met uw collega’s en vraag vandaag nog uw lidmaatschap aan. Hoe meer gewicht we in de
schaal kunnen leggen, hoe beter we
onze taak als beroepsvereniging kunnen
uitvoeren.

Onze beroepsvereniging staat voor een
aantal cruciale uitdagingen in het najaar. In dit kader zullen we onze ambi-

Daniel Nicolaes
Voorzitter 

Nieuwe wet Twin Peaks II goedgekeurd
In onze vorige nieuwsbrief
schreven we al dat BZB weinig positief stond ten opzichte van het wetsontwerp
Twin Peaks II. De beroepsvereniging heeft dan ook alles in de ring
gegooid om wijzigingen aan te brengen
aan het bestaande wetsontwerp. Ondanks het actieve lobbywerk werd de
wet deze zomer ongewijzigd goedgekeurd in het parlement. Aangezien het
een ontwerp was van de regering, dus
de meerderheid, hoeft dit niet te verbazen. BZB heeft niet alleen ernstige bedenkingen bij de wet zelf, maar ook bij
de manier waarop de regering te werk
is gegaan.

I

Wet gestemd ondanks
actief lobbywerk
Begin juni dit jaar werd een wetsontwerp Twin Peaks II ingediend om de
afnemer van financiële producten en
diensten beter te beschermen. Hoewel
BZB achter deze doelstelling staat, had
ze toch serieuze bemerkingen bij dit
ontwerp. Ze hekelde onder andere de
veel te strakke timing, de vele machtigingen aan de koning, de subjectieve
vereiste van essentiële productkennis en
de administratieve last die de geplande
burgerlijke sanctie met zich meebrengt.
BZB heeft haar opmerkingen over het
wetsontwerp nauwgezet geformuleerd
[ 4 ]

en in een duidelijk standpunt gebundeld. Ook heeft ze een reeks amendementen opgesteld. Deze werden zowel
aan alle Nederlands- als Franstalige
fractievoorzitters bezorgd. Desondanks
vond BZB weinig gehoor en werd de
wet deze zomer ongewijzigd goedgekeurd in het parlement. De wet zal,
zoals ze nu gestemd is, het beroep van
de financiële tussenpersoon ingrijpend
veranderen. BZB heeft niet alleen ernstige bemerkingen bij de wet zelf, maar
ook bij de manier waarop deze uitgevoerd moet worden. Ook daar heeft BZB
haar opmerkingen doorgegeven aan de
FSMA, aan andere beroepsverenigingen
in de sector, etc.

§§§
Te strakke timing
en onoverzichtelijk
De nieuwe wet bepaalt dat de financiële
sector tegen 1 januari 2014 aan de nieuwe vereisten moet voldoen. Dit is onmogelijk. Enerzijds is het MiFID-verhaal
helemaal nieuw voor een groot deel van
de sector. Het informeren en sensibiliseren van de sector en het uitwerken
van modellen zal dus enige tijd vergen.
Dit wordt nog bemoeilijkt door het feit
dat de verschillende nieuwe verplichtingen en gedragsregels over verschillende wetteksten en KB’s verspreid zijn.
Zolang deze er niet zijn, kan de sector
zich niet voorbereiden. Bovendien werd
de sector maar beperkt geconsulteerd
over deze KB’s. De beroepsverenigingen
kregen minder dan een maand de tijd
om te reageren en dit volop in de verlofperiode. Bovendien kregen ze geen
toestemming om de KB’s onder hun leden te verspreiden en stond de nota niet
online. Bijgevolg kon de achterban niet
geraadpleegd of geïnformeerd worden.
BZB is dan ook vragende partij voor een
echte publieke consultatie.
Wijziging gedragsregels zaak van
het parlement
De gedragsregels worden niet alleen
te snel van toepassing, ze kunnen ook
te eenvoudig uitgebreid worden. Het
wordt immers aan de koning overgelaten om de gedragsregels die de verzekeringstussenpersonen moeten naleven,
nader te bepalen om belangenconflicten te voorkomen. BZB meent dat de
regels voorwerp moeten uitmaken van
een parlementair debat, aangezien ze
de kern van het financiële beroep raken.
Subjectieve vereiste van essentiële
productkennis
De vereiste van essentiële productkennis is een subjectieve vereiste. BZB protesteert hiertegen, aangezien men zijn
inschrijving kan verliezen wanneer men
ze niet naleeft. Hoe de FSMA deze inbreuken zal vaststellen is helemaal niet
duidelijk. Wat zijn de criteria om te
beoordelen of iemand al dan niet over
de vereiste productkennis beschikt?
Controle hierop door mystery shopping
blijft subjectief. Dit creëert een enorme
rechtszekerheid bij de tussenpersonen.
Bovendien is aan deze gedragsregel een

burgerlijke sanctie gekoppeld. Overtreding van deze regel leidt immers tot de
toepassing van het vermoeden dat er
een oorzakelijk verband is tussen deze
miskenning en de betrokken beleggingshandeling. Dit verhoogt de aansprakelijkheid van de tussenpersoon
enorm, des te meer aangezien de gedragsregels opgelegd worden aan iedereen die in contact staat met het publiek.
Transparantie van commissielonen
Een van de KB’s ter uitvoering van Twin
Peaks II legt de transparantie van commissielonen op. Hoewel BZB voorstander is van transparantie van de totale
kosten (commissieloon, acquisitiekosten
en alle andere kosten) – met die informatie en de totale premie heeft de klant
een echte vergelijkingsbasis – betwist
BZB het nut en het belang van de aparte
vermelding van het commissieloon. Niet
alleen zal de klant geneigd zijn om dit
commissieloon nog eens bovenop die
totale kosten te tellen, ook bestaat de
kans dat de klant zich enkel laat leiden
door de commissie, of het niet-aanwezig zijn van een commissie, eerder dan
door de totale premie of de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst.
Bovendien werken de verzekeringsondernemingen via verschillende distributiekanalen, waardoor de indruk gewekt
wordt dat andere kanalen (eigen kantoren, internet, etc.) gratis zijn, terwijl
dit natuurlijk niet zo is en hier eigenlijk
sprake is van concurrentievervalsing.
Ten slotte creëert de verplichting om de
commissie mee te delen de perceptie bij
[ 5 ]
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de klant dat het commissieloon een vergoeding is voor de tijd die de tussenpersoon heeft gespendeerd aan de verkoop
van het product, terwijl het commissieloon ook de kosten met betrekking tot
schadebeheer, opvolging, cliëntenidentificatie, etc. moet dekken.
Consument beter beschermd?
De wet heeft niet alleen gevolgen voor
de financiële tussenpersoon, maar ook
voor de afnemer van financiële producten en diensten. De wet is immers in het
leven geroepen om de financiële consument te beschermen. Hoewel BZB zich
achter deze doelstelling schaart, heeft
de beroepsvereniging ernstige bedenkingen bij de manier waarop de regering deze bescherming wil afdwingen.
Zal de nieuwe wet ervoor zorgen dat de
financiële consument beter beschermd
is? Wellicht niet. Hoe groter de hoeveelheid informatie waarmee de klant geconfronteerd wordt, hoe groter de kans
dat hij ze niet zal lezen. BZB stelt nu al
vast dat klanten de informatie die ze
voorgeschoteld krijgen, niet lezen. BZB
pleit dan ook voor efficiëntie en vraagt
dat de informatie zoveel mogelijk in het
verzekeringsvoorstel wordt opgenomen
en via de website kan worden meegegeven.
Op het BZB-congres zal advocaat Tom
Van Dyck uitgebreid toelichten welke
impact deze nieuwe regelgeving heeft
op het beroep van de zelfstandige financiële tussenpersoon.

september 2013
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PERSBERICHT – 29 augustus 2013

Regering mist doel met nieuwe maatregelen ter bescherming van de
financiële consument
De beroepsvereniging van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB) staat achter de
doelstelling van de nieuwe wet Twin Peaks II die deze zomer werd gestemd door het parlement,
namelijk de bescherming van de consument. Niettemin heeft de beroepsvereniging ernstige
bedenkingen bij de manier waarop de regering deze bescherming wil afdwingen en of deze wet wel
tot een betere bescherming van de consument zal leiden. Ook plaatst BZB vraagtekens bij het nut
en het belang van de transparantie van commissies.
Veel te strakke timing en onoverzichtelijke regels
Eerst en vooral hekelt BZB de veel te strakke timing. Tegen 1 januari moet de sector immers al aan de
nieuwe vereisten voldoen. Dit is onmogelijk. Niet alleen is het MiFID-verhaal helemaal nieuw voor een
groot deel van de sector, bovendien gaat het om verplichtingen die over verschillende wetteksten en
KB’s verspreid zijn. Het informeren en sensibiliseren van de sector en het uitwerken van modellen zal
de nodige tijd vergen. De banksector heeft een ruime periode gekregen om de MiFID-regels in te
voeren. BZB klaagt ook de onoverzichtelijkheid van verplichtingen en gedragsregels aan. De recent
gestemde wet Twin Peaks II beoogt de afnemers van financiële producten en diensten te beschermen
en heeft dus betrekking op zowel de bankagenten, bankmakelaars als verzekeringstussenpersonen,
kredietinstellingen, verzekeraars etc. De concrete uitvoering moet gebeuren via een hele reeks KB’s.
Zolang deze er niet zijn, kan de sector zich niet voorbereiden.
Consument wellicht niet beter beschermd
De wet is in het leven geroepen om de consument te beschermen door de informatieplicht ten
aanzien van de klant uit te breiden. BZB vreest dat dit wel eens het omgekeerde effect zou kunnen
hebben. Hoe groter de hoeveelheid informatie waarmee de klant geconfronteerd wordt, hoe groter
de kans dat hij deze niet zal lezen. BZB stelt nu al vast dat klanten de informatie die ze voorgeschoteld
krijgen, niet lezen. BZB pleit dan ook voor efficiëntie en vraagt dat de informatie zoveel mogelijk in
het verzekeringsvoorstel opgenomen wordt en via de website kan worden gegeven.
Nut en belang transparantie commissies?
Volgens de nieuwe wet zullen commissies transparant worden. BZB is absolute voorstander van
transparantie van de totale kosten (commissieloon, acquisitiekosten en alle andere kosten). Met die
informatie en de totale premie heeft de klant een echte vergelijkingsbasis. BZB betwist evenwel het
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nut en het belang van de aparte vermelding van het commissieloon. Niet alleen zal de klant geneigd
zijn om dit commissieloon nog eens bovenop die totale kosten te tellen, ook bestaat de kans dat de
klant zich enkel laat leiden door de commissie of het afwezig zijn van een commissie, eerder dan door
de totale premie of de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. Bovendien werken
verzekeringsondernemingen via verschillende distributiekanalen, waardoor de indruk gewekt wordt
dat andere kanalen (eigen kantoren, internet, etc.) gratis zijn, terwijl dit uiteraard niet het geval is en
hier eigenlijk sprake is van concurrentievervalsing. Ten slotte creëert de verplichting om de commissie
mee te delen de perceptie bij de klant dat het commissieloon een vergoeding is voor de tijd die de
tussenpersoon heeft gespendeerd aan de verkoop van het product, terwijl het commissieloon ook de
kosten met betrekking tot schadebeheer, opvolging, cliëntenidentificatie, etc. moet dekken.
BZB wijst erop dat op de tussenpersonen de algemene verplichting rust om zich op loyale, billijke en
professionele wijze in te zetten voor de klant en dat in de wet wordt bepaald dat de vergoeding de
dienst ten behoeve van de klant ten goede moet komen. Indien de cliënt meer gedetailleerde
informatie vraagt over de kosten, kan op dat moment transparantie van de commissie en eventuele
andere vergoedingen worden verstrekt.
Verplicht informatiefiche voor partijen die beleggingsverzekeringen creëren
Tenslotte dringt BZB er op aan om de partijen die beleggingsverzekeringen creëren te verplichten om
een fiche op te stellen met daarop de sleutelinformatie van dat product, waaronder een risicoscore.
De verwijzingen naar rendementen, potentiële risico’s etc. kunnen niet aan de tussenpersoon worden
overgelaten. Deze verplichting kan onmogelijk worden opgelegd aan de zelfstandige
verzekeringsmakelaar.
Vraag naar publieke consultatie
De beroepsvereniging vraagt dat een publieke consultatie wordt georganiseerd over deze geplande
maatregelen, zodat de sectororganisaties deze plannen met hun leden kunnen bespreken en
onrealistische voorstellen kunnen worden bijgestuurd. Nu kregen de sectororganisaties slechts heel
beperkt de mogelijkheid input te leveren. De achterban kon niet geïnformeerd of geconsulteerd
worden.
Maatregelen die een revolutie in de sector zullen teweegbrengen vereisen een ernstig debat.

BZB
BZB is een professionele en wettelijk erkende beroepsvereniging die de belangen van de zelfstandige
bank- en verzekeringsbemiddelaars behartigt. Vandaag vertegenwoordigt BZB meer dan 3000
zelfstandige financiële tussenpersonen in Vlaanderen en Brussel die samen ruim 12.000 mensen
tewerkstellen. Meer informatie: www.bzb.be

Perscontact
Daniel Nicolaes, Voorzitter BZB: +32 (0477) /37.19.99
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Op 5 september verscheen in De Tijd een opiniestuk van hoogleraar en advocaat Anton Vanzantbeek, waarin de verzekeringssector in het algemeen en BZB in het bijzonder aangevallen
werd.
Omdat de man de zaken uit zijn context trok en verkeerd voorstelde, reageerde BZB met een
eigen opiniestuk, waarin we ons standpunt over de nieuwe regelgeving duidelijk toelichten.
Dit werd quasi integraal overgenomen op de website van De Tijd en kunt u hieronder lezen.

Timing voor invoeren
van nieuwe regels voor
beleggingsverzekeringen
is veel te strak
Advocaat en hoogleraar Anton Vanzantbeek haalt in een opinie (‘Iedereen wint bij heldere en transparante regels voor
verzekeringen’, De Tijd, 5 september) bijzonder hard uit naar
de verzekeringssector en naar onze vereniging, de Beroepsvereniging van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars
(BZB).
Door Daniel Nicolaes, voorzitter van de Beroepsvereniging van
zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars.
Vanzantbeek verwijt de sector defensief te reageren en ziet daarin
het bewijs dat fatsoensnormen moeten worden opgelegd. Het is
evenwel duidelijk dat hij het persbericht van BZB niet ten gronde
heeft doorgenomen en dat hij de standpunten die wij als beroepsvereniging al jaren innemen niet kent. Hij verkiest een populistische
houding en heeft zich blijkbaar niet de moeite getroost om zich ten
gronde te informeren over de implementatie van de MiFID-regels
voor beleggingsverzekeringen.
Waarover gaat het dan wel? De BZB heeft meermaals gecommuniceerd over de nieuwe regelgeving die zowel vanuit Europa als België
van toepassing zal zijn op de sector.
De BZB heeft zich nooit verzet tegen de toepassing van de MiFIDregels in de verzekeringssector. Meer zelfs, bij de invoering van de
informatieplicht enkele jaren geleden, hebben wij steeds geopperd
dat dit niet voldoende zou zijn en dat men op het vlak van de beleggingsverzekeringen beter zou werken met een beleggingsprofiel als
MiFID.
De visie van BZB is binnen de sector zeer goed gekend: wij pleiten al
jaren (en niet enkel sinds het uitbreken van de financiële crisis) voor
eenvoudige producten, producten met een KID (Key Information Document, een beknopt document met de sleutelinformatie) opgesteld
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door de producent, met vermelding van de totale kosten op het product. En dat
met dezelfde spelregels voor elk distributiekanaal, of het nu gaat om aanbiedingen via een zelfstandige tussenpersoon, een bediendenkantoor of internet.
Timing
De BZB heeft haar bezorgdheid geuit over de veel te strakke timing die men
voorop stelt. Dergelijke ingrijpende maatregelen kunnen niet op enkele maanden tijd geïmplementeerd worden. Laten we vooral ernstig blijven. De banksector heeft bijna drie jaar de tijd gekregen om de MiFID-regels in te voeren.
En dat de verzekeringsmakelaars niet over dezelfde middelen beschikken als de
banken om zich hierop voor te bereiden, spreekt voor zich.
Voor de BZB is de informatieplicht tegenover de klant een evidentie. We vrezen
echter het omgekeerde effect indien de klant een overvloed van informatie
te verwerken krijgt. De BZB stelt nu al vast dat klanten de informatie die ze
voorgeschoteld krijgen, niet lezen. Wij pleiten dan ook voor efficiëntie en realiteitszin. De heer Vanzantbeek is op dit punt absoluut oneerlijk in de weergave
van onze visie.
De BZB is absoluut voorstander van transparantie van de totale kosten, waaronder het commissieloon, de acquisitiekosten en alle andere kosten. Met die
informatie en de totale premie heeft de klant een echte vergelijkingsbasis.
Commissieloon
Wij betwisten evenwel het nut en het belang van de aparte vermelding van
het commissieloon. Niet alleen zal de klant geneigd zijn om dit commissieloon
nog eens bovenop die totale kosten te tellen, ook bestaat de kans dat de klant
zich enkel laat leiden door de commissie of het ontbreken van een commissie,
eerder dan door de totale premie of de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. Bovendien werken verzekeringsondernemingen via verschillende
distributiekanalen, waardoor de indruk gewekt wordt dat andere kanalen (zoals
eigen kantoren en internet) gratis zijn. Dit is uiteraard niet het geval en er is hier
eigenlijk sprake van concurrentievervalsing.
In Nederland en Groot-Brittannië geldt de transparantie van commissielonen
al. De autoriteiten erkennen nu dat dit niet het gewenste resultaat opgeleverd
heeft. De consument is er alles behalve beter van geworden, terwijl dat net de
bedoeling was.
De BZB pleit al jaren voor een controle vooraf van alle beleggingsproducten
en beleggingsverzekeringen, zodat men kan vermijden dat er ‘minder goede’
producten op de markt komen. Heeft iemand zich al eens afgevraagd waarom
dit niet mogelijk geacht wordt ?
Wij vragen uitdrukkelijk om binnen de sector en samen met de betrokken
ministeries en de toezichthouder FSMA een ernstig debat te houden: welke
maatregelen zijn echt noodzakelijk om in eerste instantie de consument effectief beter te beschermen en de sector te vrijwaren van een nieuwe crisis? We
mogen geen tijd meer verliezen met populistische uitspraken, het is hoog tijd
geworden voor ernstige en correcte maatregelen.
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Belangrijke uitspraak in voordeel van agenten
met betrekking tot nieuw product
et Hof van Beroep van
Brussel beslecht in een recent opmerkelijk arrest de
discussie met betrekking
tot het feit of hoogrentende spaarrekeningen of internetspaarrekeningen al dan niet als een nieuw product moeten worden beschouwd.
Daarmee bevestigt het Hof een
eerdere uitspraak door de rechter in
eerste aanleg.

H

Wat was er aan de hand? De bank had
een internetspaarrekening met een
hoge interestvoet en met beperkte gebruiksmodaliteiten gelanceerd. Er werd
voor deze internetspaarrekening een
lagere commissie bepaald dan voor de
klassieke spaarrekening. Volgens de
bank ging het hier om een nieuw pro-

duct, zodat zij vrij de commissie kon
bepalen voor dit product. Daarop heeft
BZB zowel de bank als de agenten ervan
op de hoogte gebracht dat dit een eenzijdige commissiewijziging is.
De agent had geprotesteerd tegen deze
commissiewijziging en drong er op aan
om ze ongedaan te maken. De bank
weigerde om op dit verzoek in te gaan,
waarop de agent eenzijdige verbreking
door de bank inriep. Artikel 15 van de
wet op de handelsagentuur bepaalt
immers dat iedere eenzijdige commissiewijziging een handeling is die gelijk
staat met een verbreking van de overeenkomst, tenzij de agent gedurende
een relatief lange periode zonder enig
voorbehoud commissies aanvaardt berekend op basis van dat verlaagd percentage.

FSMA-erkende
fiscaal-financiële opleidingen *
voor bank en verzekering
met Lieven Van Belleghem
* met korting voor BZB-leden

Programma najaar 2013
1
2
3
4
5
6
7
8

Personenbelasting
Woonkredieten – Levensverzekering –
Pensioensparen
Groepsverzekering –
IPT en VAPZ (aanvullende pensioenen)
Erf- en Successierecht
(en levensverzekeringen)
Successieplanning
Financiële analyse
Vennootschapsbelasting
Beroepskosten

Betalen met KMO-portefeuille mogelijk!
Voor gedetailleerde informatie, stuur een
mailtje naar: info@lievenvanbelleghem.be
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De bank betwistte dit en dagvaardde
de agent. In eerste aanleg werd de
bank hierop reeds in het ongelijk gesteld. In Hoger Beroep kreeg de bank
opnieuw ongelijk. De rechter stelde dat
de hoogrentende internetrekening geen
nieuw product was en dat er wel degelijk sprake was van eenzijdige commissiewijziging. De rechter oordeelde dat
een hogere interestvoet, de beperkte
gebruikersmodaliteiten en het feit dat
enkel vers geld en slechts een beperkt
bedrag op de rekening kan worden gestort er niet toe leiden dat het voor de
toekenning van de commissies om een
nieuw product gaat.
Het aanvaarden van de eenzijdige commissiewijziging betekent dat de bank de
overeenkomst eenzijdig heeft verbroken
en dat de agent recht heeft op een opzeggingsvergoeding. Indien de agent
de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de zaken met bestaande
klanten aanzienlijk heeft uitgebreid,
kan hij ook aanspraak maken op een
uitwinningsvergoeding. Dit geldt enkel
wanneer dit de principaal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren. Indien de
overeenkomst voorziet in een niet-concurrentiebeding, wordt vermoed dat dit
het geval is.

§§§
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Inspectieverslag met betrekking tot belangenconflicten
in verband met vergoedingen en commerciële
doelstellingen
e FSMA publiceerde op
haar website dat ze haar
actieplan voor het toezicht op de naleving van
de gedragsregels aan de financiële
sector heeft voorgesteld. Naar aanleiding hiervan stelden we Hein Lannoy, Adjunct-directeur bij de FSMA,
een aantal vragen.

D

Wat moeten we ons concreet bij het
actieplan voor het toezicht op de
naleving van de gedragsregels voorstellen?
In januari 2012 heeft de FSMA uitgelegd
aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen, de ICB-beheervennootschappen en de bijkantoren van
dergelijke buitenlandse instellingen die
in België gevestigd zijn, hoe zij te werk
gaat bij het toezicht op de MiFID-gedragsregels. Deze aanpak is gebaseerd
op een aantal pijlers. Om te beginnen
heeft de FSMA aan de betrokken financiële instellingen gevraagd de correcte
toepassing van de gedragsregels te onderbouwen met passende procedures
die voldoende gedocumenteerd zijn. Die
documentatie moet binnen de instellingen aanwezig zijn en moet op eerste
verzoek aan de FSMA kunnen worden
overgemaakt, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een inspectie. Een aantal
van deze documenten moeten de financiële instellingen ook daadwerkelijk via
een intranettoepassing (e-corporate)
aan de FSMA bezorgen. Daarnaast
heeft de FSMA rekening houdend met
de hoogdringendheid met de hulp van
een aantal revisorenkantoren concrete
auditwerkprogramma's ontwikkeld voor
de diverse MiFID-thema's. Een deel van
deze auditprogramma's, met name het
gedeelte waarin de te auditeren procedures en beleidslijnen en hun wettelijke en reglementaire basis beschreven
staan, heeft de FSMA op haar website
gepubliceerd. Deze auditprogramma's
zijn niet enkel noodzakelijk voor de
FSMA, ze zijn tevens een belangrijk

Hein Lannoy, Adjunct-directeur bij de FSMA

hulpmiddel voor de interne audit- en de
complianceafdelingen van de betrokken
instellingen.
Het toezicht van de FSMA verloopt in
belangrijke mate via inspecties. Deze
inspecties gebeuren via een gestandaardiseerde methodologie en op basis van
een risicobeoordeling van de betrokken
instellingen. Om deze risicobeoordeling
te kunnen maken, werd een kwantitatieve rapportering ontwikkeld (cartografie genaamd) die de instellingen jaarlijks
aan de FSMA moeten bezorgen. Deze
rapportering stelt de FSMA in staat om
voor iedere financiële instelling meer te
weten te komen over de concrete beleggingsdiensten die worden aangeboden,
het soort cliënteel, de samenwerkingsovereenkomsten, de klachten en dergelijke meer.
Vorig jaar heeft de FSMA inspecties
uitgevoerd bij diverse kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Wat werd precies onderzocht?
En bij wie gebeurden deze inspecties? Enkel bij de hoofdzetel of ook
bij de bedienden in kantoren en de
[ 11 ]

zelfstandige agenten? Hoe gebeurden deze inspecties? Via bezoeken
ter plaatse? Of door het invullen van
vragenlijsten?
De inspecties van de FSMA gebeuren
in belangrijke mate volgens thema. De
inspecties die tussen april 2012 en april
2013 gebeurden, hadden betrekking op
de regels inzake belangenconflicten. De
FSMA wou zich er onder meer van vergewissen of de interne vergoedingsregelingen of commerciële doelstellingen
niet van aard waren het belang van de
betrokken kredietinstelling of beleggingsonderneming te laten primeren
op dat van de cliënt. De inspecties gebeurden bij kredietinstellingen en beleggingsondernemingen van verschillende
omvang. Daarbij kwamen niet alleen
de hoofdzetels aan bod, maar in belangrijke mate ook de kantoren. Het is
immers de bedoeling van de FSMA om
ook controles uit te voeren in de kantoren, met inbegrip van de agentschappen
van zelfstandige agenten. Zo werden er
in het kader van de inspecties 126 personen bevraagd op de hoofdzetels en
269 personen in de agentschappen. De
inspecties gebeuren aangekondigd. Ter
plaatse worden de kantoorhouders en
hun personeel geïnterviewd en kunnen
er documenten worden opgevraagd.
De resultaten van deze bevragingen in
de kantoren worden op anonieme basis
verwerkt in het inspectieverslag.
Wat gebeurde er indien de FSMA tekortkomingen vaststelde? Werden
bijvoorbeeld ook zelfstandige agenten gesanctioneerd?
Indien de FSMA tekortkomingen vaststelt, kan zij afhankelijk van de ernst van
deze tekortkomingen aandachtspunten
of aanbevelingen formuleren of kan zij
een formeel bevel opleggen om binnen
een opgelegde termijn de nodige maatregelen te treffen om orde op zaken te
stellen. In het kader van de inspecties
over belangenconflicten, heeft de FSMA
24 bevelen en 85 aanbevelingen gefor-
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muleerd. De verslagen en de gevraagde
maatregelen zijn gericht aan de financiële instelling zelf, niet aan de betrokken
zelfstandige agenten.
Wat zijn de grote vaststellingen
naar aanleiding van deze inspectieronde? Waar ziet de FSMA nood aan
verbetering?
De FSMA heeft op basis van de inspecties vastgesteld dat een belangrijk aantal
ondernemingen de regels inzake belangenconflicten onvoldoende toepassen.
Een belangrijk gegeven daarbij is dat er
zich in de praktijk meer problemen voordoen bij het bepalen en opleggen van
commerciële doelstellingen die de medewerkers aanzetten tot het verkopen
van beleggingsproducten dan bij het
toekennen van een variabele verloning.
Ondernemingen hebben wel, zoals de
wet het vraagt, een beleid ontwikkeld,
maar dit beleid wordt in de praktijk niet
altijd gedragen in de dagelijkse werking
van de operationele diensten. Medewerkers die in contact staan met cliënten
zijn zich vaak onvoldoende bewust van
de mogelijke belangenconflicten. Het
eerstelijnstoezicht dat binnen de ope-

rationele en commerciële departementen op de naleving van de gedragregels
moet toezien, is onvoldoende aanwezig.
Dit maakt dat er een belangrijke verantwoordelijkheid komt te liggen bij de
tweede lijn, de compliancefunctie. Uit
de inspecties blijkt evenwel dat de compliancefunctie niet altijd betrokken is bij
de operationele en commerciële beslissingen die aanleiding geven tot belangenconflicten.
Om een daadwerkelijke compliancecultuur binnen de gereglementeerde ondernemingen te kunnen ontwikkelen, is
het noodzakelijk dat de hoogste leiding
van de onderneming deze gestalte geeft
en uitdraagt naar alle geledingen van de
onderneming.
Zijn er zaken waarvan de FSMA oordeelt dat ze niet tolereerbaar zijn?
De FSMA is van oordeel dat, als er tussen de cliënt en de onderneming een
relatie van beleggingsadvies of vermogensbeheer bestaat, zowel 'incentives'
als commerciële doelstellingen per
product of voor een zeer nauw gedefinieerde categorie van producten, niet
aanvaardbaar zijn.

Wat is de boodschap in dit verband
aan de zelfstandige agenten?
Zelfstandige agenten moeten zich inschrijven in het beleid en de procedures
die de financiële instellingen ter zake
moeten volgen. Het is belangrijk dat zij
daartoe voldoende gevormd zijn. Het is
dan ook aangewezen dat zij bij de instellingen die zij vertegenwoordigen
aandringen om een gepaste vorming
te krijgen. Verder moeten zij met hun
vragen terecht kunnen bij het eerste of
tweedelijnstoezicht (compliance).
Kunnen zelfstandige agenten bij de
FSMA terecht, indien ze vragen hebben met betrekking tot bepaalde
commerciële doelstellingen van hun
principaal?
De logica wil dat zelfstandige agenten
in de eerste plaats hun vragen richten
aan de principaal met wie ze samenwerken. In het verleden heeft de FSMA wel
al klachten ontvangen van zelfstandige
agenten over bepaalde praktijken bij de
betrokken instellingen. Hiervan wordt
nuttig gebruik gemaakt in de risicoanalyse van de betrokken instellingen en in
de voorbereiding van de inspecties.

Servais opnieuw hoofd van de FSMA
ndanks alle kritiek op
zijn rol in de bankencrisis, blijft Jean-Paul Servais aan het hoofd van
de financiële waakhond
FSMA. Hij moet wel wat macht inleveren.

O

Begin september bereikte de regering
een akkoord over de topbenoemingen
in ons land. Een opmerkelijke benoeming is die van Jean-Paul Servais, die
ondanks alle kritiek op zijn rol in de
bankencrisis een nieuwe ambtstermijn
van zes jaar krijgt aan het hoofd van de
financiële waakhond FSMA. Jean-Paul
Servais kreeg heel wat kritiek te verduren voor zijn rol en die van de FSMA in
de bankencrisis in 2008 en in de reddingsoperaties van Fortis, Ethias, Dexia
en KBC. Men verweet hem dat hij de
crisis niet heeft zien aankomen, dat zijn

instelling niet op tijd tussenbeide kwam,
te zeer focuste op regelgeving en het
ergste niet heeft kunnen voorkomen.
Na de bankencrisis greep de overheid in
door het financiële toezicht te hervormen via het zogenaamde ‘twin peaks’
model. Het toezicht op de banken en
verzekeraars werd overgedragen aan
de Nationale Bank. De bevoegdheden
van de toezichthouder, die van CBFA
tot FSMA omgedoopt werd, werden beperkt tot het toezicht op de markten en
de naleving van de gedragsregels door
de financiële tussenpersonen.
De herbenoeming van Jean-Paul Servais
brengt een aantal veranderingen met
zich mee. De belangrijkste is dat hij als
voorzitter van het directiecomité niet
langer een beslissende stem zal hebben.
Daarnaast zijn er nog een aantal kleine
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hervormingen. Zo zal de interne auditor van de FSMA voortaan rechtstreeks
aan het auditcomité rapporteren. En secretaris-generaal Albert Niesten, wiens
mandaat net als die van Servais verstreken is, wordt na zijn pensioen dit jaar
niet vervangen.
Zijn functies worden verdeeld onder de
vier leden van het directiecomité, met
uitzondering van de auditeur, die onder
meer misbruiken rond handel met voorkennis vervolgt. Gregory Demal en Henk
Becquaert zouden een verlenging van
hun mandaat krijgen. Het mandaat van
Wim Coumans loopt volgend jaar af. Hij
zou vervangen worden door Annemie
Rombouts.

§§§
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Daniel Nicolaes lid van raad van bestuur FECIF
BZB-voorzitter Daniel Nicolaes maakt sinds eind
augustus opnieuw deel
uit van de raad van bestuur van FECIF.

B

De Europese Federatie van financiële adviseurs en tussenpersonen (FECIF) werd
opgericht in 1999 om de belangen van
de financiële adviseurs en tussenpersonen in Europa te verdedigen. FECIF is
een onafhankelijke non profit-organisatie die de financiële adviseurs en tussenpersonen uit 28 EU-lidstaten, Zwitserland en Noorwegen vertegenwoordigt.
Het is de enige Europese federatie die

Er is een gebrek aan adequate opleidingen voor de meeste financiële adviseurs
en tussenpersonen, wat heel wat problemen met zich mee kan meebrengen.
FECIF stelt zich tot doel om hen in nauwe samenwerking met de nationale verenigingen hoogwaardige opleidingen
en een goede ondersteuning te bieden.
de belangen van de Europese financiële
adviseurs en tussenpersonen behartigt
en is gevestigd in Brussel.
Europa telt zo’n 500.000 zelfstandige
financiële adviseurs en tussenpersonen.
Ongeveer 280.000 van hen zijn lid van
een van de 51 nationale beroepsorganisaties in Europa.

FECIF verdedigt de fundamentele belangen van haar leden door te pleiten voor
een coregulering van het beroep en dat
in een omgeving die gekenmerkt is door
een overregulering.

Uw overeenkomst met de bank of verzekeringsmaatschappij werd beëindigd of stopgezet
Hoe lang heeft u de tijd om eventuele vorderingen tegen uw principaal in te stellen?
erd u opgezegd? Of heeft
u de overeenkomst met uw
bank of verzekeringsmaatschappij beëindigd omwille
van uw leeftijd? Dan vraagt
u zich wellicht af hoeveel tijd u hebt
om uw uitwinningsvergoeding en een
eventuele andere schadevergoeding te
vorderen.

W

De wet op de handelsagentuur bepaalt
dat u vorderingen moet instellen binnen
het jaar nadat de overeenkomst werd
beëindigd. Doet u dit niet? Dan zijn
die vorderingen verjaard en kan u niets
meer eisen van uw principaal. Onderhandelingen en aangetekende brieven
zijn niet voldoende om verjaring te voor-

komen. Er zijn een aantal gevallen bekend waarbij na maanden over en weer
schrijven de principaal opmerkt dat de
termijn van een jaar verstreken is en dat
de agent met lege handen achterblijft.
Om een dergelijk scenario te vermijden
was het tot voor kort noodzakelijk om
binnen het jaar een dagvaarding in te
stellen tegen de principaal. Niet alleen
kost dit veel geld, bovendien kon dit in
een fase van onderhandelingen nogal
agressief overkomen. Niettemin was dit
noodzakelijk opdat de vordering niet
zou verjaren.

ingebrekestelling door een advocaat om
de verjaring te blokkeren. De nieuwe
wet zorgt ervoor dat de ingebrekestelling de verjaring maximum één jaar tegenhoudt en dit zonder dat de lopende
termijn ingekort wordt. De chronometer
wordt als het ware tijdelijk op pauze gezet vanaf het ogenblik dat de advocaat
een ingebrekestellingsbrief stuurt naar
de schuldenaar.
Bijgevolg raden wij u aan om – indien u
in het geval bent om uw rechten veilig
te stellen – tijdig een ingebrekestelling
door een advocaat te laten opstellen.

Daar is nu recent verandering in gekomen. Vanaf 11 juli 2013 volstaat een
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Opleidingskalender

24 oktober 2013
BZB-congres: Vernieuwing in het financiële
landschap – Troeven van de financiële
tussenpersoon
Kinepolis Event Center, Groenendaallaan 394
2030 Antwerpen
Geregelde bijscholing: 2 punten bank en 2 punten
verzekeringen
Schrijf snel in via www.bzbcongres.be/inschrijven
Zie 16-17 in deze de speciale congreseditie aan de
ommezijde van deze nieuwsbrief voor meer informatie

14 november 2013
Seminarie: Bank en/of
verzekeringsmakelaar? Al uw vragen
beantwoord op 14 november
De Montil, Moortelstraat 8, B-1790 Affligem
Zie pg. 16 in deze nieuwsbrief voor meer informatie

21 januari 2014
Lunchcauserie: Compliance - Wat betekent
dit voor de financiële tussenpersoon?
Holiday Inn Expo, Maaltekouter 3
9051Sint-Denijs-Westrem
Geregelde bijscholing: 1 punt bank en 1 punt verzekeringen
Zie pg. 18 in deze nieuwsbrief voor meer informatie

22 mei 2014
Lunchcauserie: (Vermogens)planning met
bank- en verzekeringsproducten anno 2014
Holiday Inn Expo, Maaltekouter 3
9051Sint-Denijs-Westrem
Geregelde bijscholing: 1 punt bank en 1 punt verzekeringen
Zie pg. 18 in deze nieuwsbrief voor meer informatie

23 september 2014
Lunchcauserie: Ratings en ratio’s –
betekenis, interpretatie en gebruik in de
adviespraktijk

27 november 2013
Lunchcauserie: Ernstige fiscale fraude
Holiday Inn Expo, Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem
Geregelde bijscholing: 1 punt bank en 1 punt verzekeringen
Zie pg. 18 in deze nieuwsbrief voor meer informatie
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Holiday Inn Expo, Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem
Geregelde bijscholing: 1 punt bank en 1 punt verzekeringen
Zie pg. 19 in deze nieuwsbrief voor meer informatie

§§§
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Sfeerbeelden Denkgroep
Het financiële landschap wijzigt grondig en snel. De financiële crisis, nieuwe distributiekanalen, het internet, mobiele apps en nieuwe spelers zetten het beroep van zelfstandig financieel tussenpersoon onder druk. Blijft een
systeem waarbij de tussenpersoon verloond wordt op productie wel haalbaar? Welke troeven kunnen ingezet
worden om zich tegen de gevolgen van deze ontwikkelingen te verzetten? Op deze en andere vragen tracht BZB
een antwoord te formuleren. Daarom heeft ze een denkgroep opgericht rond een nieuw verdienmodel. Hieronder vindt u enkele sfeerbeelden van de eerste bijeenkomst van onze denkgroep. Consultant Jan Andel leidde de
vergadering in goede banen.
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Seminarie

Bank- en/of verzekeringsagent?
Al uw vragen beantwoord op 14 november 2013
Advocaten Marc De Boel, Filip Willems en Iris Exelmans geven u
tijdens dit seminarie een antwoord op vragen waar u als financiële
tussenpersoon mee geconfronteerd wordt.

De wet op de handelsagentuur is nu reeds bijna
15 jaar van toepassing op de zelfstandige bank- en
verzekeringsagenten. Intussen is er reeds heel wat
rechtspraak die duidelijk maakt hoe de wet moet
worden toegepast en geïnterpreteerd.
Advocaten Marc De Boel en Filip Willems zullen
tijdens dit seminarie de stand van de rechtspraak
en een aantal actuele toepassingen toelichten:
• Opzeg- en beëindingswijzen en gevolgen: hoe (re)ageren?
• Wat in geval van een eenzijdige commissiewijziging door de
principaal?
• Eindemandaatsvergoedingen: berekeningswijze opzeg- en
uitwinningsvergoeding. Contractuele versus wettelijke
regels.
• Niet-concurrentiebeding: grenzen en werking van een
contractueel niet-concurrentiebeding.
• Overdracht van portefeuille – samenwerkingen – fusies:
autonomie van de agent of beslissing van de bank?

Inschrijven door inschrijvingsstrook te
mailen naar annelien@bzb.be
of faxen op 055 20 61 09.

Als u verhinderd bent, kunt u zich laten
vervangen door een collega. U kan uw
inschrijving annuleren tot één week voor
het seminarie. Na deze datum wordt
het volledige bedrag aangerekend.
Annuleringen dienen schriftelijk te
gebeuren via post, fax of e-mail. Bij
gebrek aan een schriftelijke annulering is
het volledige bedrag van de inschrijving
verschuldigd.

• Rechten en plichten tijdens de uitvoering van de
bankagentuur: wat zijn redelijke richtlijnen, wat zijn
eenzijdige wijzigingen?
• Procedure: Belang en verantwoordelijkheid juiste
inschrijving. Kruispuntbank voor ondernemingen,
verjaringstermijnen en stuiting.
• Persoonlijke waarborgen bovenop
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

[ 16 ]

Meer en meer leden bevragen ons naar aanleiding
van vragen die zij krijgen van hun compliance
officer, de ombudsdienst of de FSMA zelf.
Advocate Iris Exelmans zal toelichten hoe het best
wordt omgegaan met dit soort van vragen.
• Moet al dan niet uitgebreid geantwoord worden op deze
vragen?
• Welke houding moet de zelfstandige financiële
tussenpersoon aannemen zowel tegenover de FSMA,
de ombudsdienst als tegenover zijn principaal?
• Wat indien de FSMA een sanctie oplegt? Welke zijn de
rechten en plichten van de tussenpersoon in dat geval?
Heeft u zelf een vraag waarop u tijdens dit seminarie graag
een antwoord zou krijgen? Stuur deze dan naar
Annelien@bzb.be en wij trachten dit ook aan bod te laten
komen.

Praktische informatie
Datum: donderdag 14 november van 14u00 tot 17u00 (onthaal vanaf 13u30)
Locatie: De Montil, Moortelstraat 8, B-1790 Affligem
Ruime parkeergelegenheid naast het congrescentrum
Deelnameprijs
Dit seminarie is exclusief voor BZB-leden • 60 € per persoon
U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer BE24 8289 9854 3738, met
vermelding van ‘seminarie 14 november’, uw naam, uw adres en uw BZBlidnummer.
Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, sturen wij u een factuur voor voldaan.

Bank en/of verzekeringsmakelaar?
Al uw vragen beantwoord op 14 november
14 november 2013 • 14u00

Naam Kantoor: ............................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 1: ......................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 2: ......................................................................................................
BZB-Lidnummer: ..........................................................................................................................................
Kantooradres: ...............................................................................................................................................
Telefoon: .................................................................. Fax: .............................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
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Inschrijven door inschrijvingsstrook
te mailen naar annelien@bzb.be
of faxen op 055 20 61 09.
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Seminarie

PLAT FINANCIER
BZB presenteert Plat Financier, een smaak- en spraakmakende reeks lunchcauserieën exclusief voor haar leden.
Plat financier bestaat uit een reeks van vier lunchcauserieën. Na een lekkere
maaltijd krijgt u telkens een actueel financieel of fiscaal thema voorgeschoteld
door sprekers met een uitstekende expertise in de materie.

27 november 2013: Ernstige fiscale fraude
Sprekers: Geert De Neef en Sandra Lodewijckx, advocaat-partners bij Lydian
Inhoud: Sinds 8 juli 2013 is in het Belgisch fiscaal (straf)recht een nieuw misdrijf ingevoerd, namelijk de "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd". De nieuwe en
erg strenge regelgeving heeft niet alleen een impact voor de zogenaamde daders of
mededaders van fiscale misdrijven, maar is ook van toepassing op tussenpersonen, zoals
bijvoorbeeld verzekeringsmakelaars, die bij transacties betrokken raken en hierdoor medeaansprakelijk kunnen gesteld worden.
Tijdens deze causerie gaan Geert De Neef en Sandra Lodewijckx nader in op de juiste
begripsomschrijving van “ernstige fiscale fraude” en onderzoeken ze met welke indicatoren rekening moet worden gehouden om uit te maken of er al dan niet van ernstige
fiscale fraude sprake is. Speciale aandacht wordt besteed aan de bijzondere rol en verantwoordelijkheid die de makelaar of enig ander tussenpersoon in dit verband heeft, waar
hij/zij dient op te letten, en welke mogelijke voorzorgen genomen kunnen worden om
ervoor te zorgen dat hij/zij buiten het toepassingsgebied van de nieuwe wetgeving blijft.
De sprekers besteden niet alleen aandacht aan de algemene fiscale regels, maar gaan
ook dieper in op het specifieke effect die deze regels binnen de verzekeringssector of
voor financiële tussenpersonen zullen hebben.

21 januari 2014:
Compliance - Wat betekent dit voor de financiële tussenpersoon?
Spreker: Geert Van Lerberghe, Director Risk Affairs bij Febelfin.
Inhoud: Wellicht heeft u gemerkt dat u steeds meer vragen of interne nota’s krijgt van
de compliance officer. Hoe moet u daarop reageren? Waar moet u de compliance officer
situeren in de structuur van de bank of verzekeringsmaatschappij? Wat is zijn rol? Wat is
het verschil met interne audit? Moet u antwoorden op vragen van de compliance officer?
Is zijn rol beperkt tot toezicht op de medewerkers en zelfstandige financiële tussenpersonen? Kunt u zaken signaleren aan de compliance officer? Op deze en vele andere vragen
geeft Geert Van Lerberghe u tijdens deze causerie een duidelijk antwoord.

22 mei 2014: (Vermogens)planning met bank- en
verzekeringsproducten anno 2014
Als u verhinderd bent voor één
van de lunchcauserieën, kan u zich
laten vervangen door een collega.
Inschrijvingen per causerie kunnen
geannuleerd worden tot één week
voor de causerie. Na deze datum wordt
het volledige bedrag aangerekend.
Inschrijvingen voor de reeks kunnen niet
geannuleerd worden.

Spreker: Leo De Broeck, Advocaat-partner bij De Broeck | Van Laere & Partners,
Prof HUBrussel en Fiscale Hogeschool
Inhoud: Tijdens deze lunchcauserie wordt een overzicht gegeven van de meest courante
vormen van vermogensplanning over de generaties heen, rekening houdend met de
recent gewijzigde fiscale en (land)verzekeringswetgeving.
Leo De Broeck geeft u een “dashboard”-overzicht, waarmee u als adviseur achteraf uw
cliënten overzichtelijk kunt informeren/begeleiden.
[ 18 ]

23 sepember 2014: Ratings en ratio's - Betekenis,
interpretatie en gebruik in de adviespraktijk
Spreker: Ben Granjé, Sales Director bij Morningstar Benelux
Inhoud: Tijdens deze causerie in samenwerking met Morningstar wordt toelichting gegeven bij een aantal manieren van ratings en ratio’s van fondsen. De financiële wereld
maakt gebruik van een terminologie die niet altijd eenvoudig is, en vaak niet eenduidig
vergelijkbaar is tussen producten of fondsenfiches van verschillende huizen. Om het gebruik van ratings en ratio’s te optimaliseren en productinformatie transparant te maken,
zullen we in deze sessie productfiches (factsheets) bestuderen en de begrippen verklaren,
focussen op de ratio’s voor risico en return, plus de kwalitatieve en kwantitatieve ratings,
en aangeven hoe deze ratings en ratio’s in de praktijk te interpreteren en gebruiken om
een gefundeerde productkeuze en verantwoorde portfolio opbouw mogelijk te maken –
zoals voorzien in de zorgplicht van de adviseur.

Praktische informatie
Locatie
Holiday Inn Expo Gent, Maaltekouter 3 9051 Sint-Denijs-Westrem
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Timing
11u15 onthaal
11u30 Lunch
12u30 Voordracht en ruimte voor vraagstelling
14u Einde
Geregelde bijscholing
1 punt bank en 1 punt verzekeringen per causerie
Deelnameprijs
Enkel BZB-leden kunnen zich voor de lunchcauserieën inschrijven.
Voor de volledige reeks betaalt u € 250.
Per causerie betaalt u € 85.

U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer BE24 8289 9854 3738, met vermelding
van uw naam, uw adres en uw BZB-lidnummer. Gelieve ook aan te geven voor welke
causerieën u zich inschrijft. Wenst u zich voor de hele reeks in te schrijven, voeg dan de
vermelding “Reeks” toe. Zo niet, vragen wij u de datum toe te voegen van deze waarvoor u zich inschrijft. Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, sturen wij u een factuur
voor voldaan.

PLAT FINANCIER
Naam Kantoor: ............................................................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 1: ......................................................................................................
Naam en voornaam deelnemer 2: ......................................................................................................
BZB-Lidnummer: ..........................................................................................................................................
Kantooradres: ...............................................................................................................................................
Telefoon: .................................................................. Fax: .............................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................

Ik schrijf in voor:







De volledige reeks lunchcauserieën
27 november 2013: Ernstige fiscale fraude
21 januari 2014: Compliance - wat betekent dit voor de financiële tussenpersoon?
22 mei 2014: (Vermogens)planning met bank- en verzekeringsproducten anno 2014
23 september 2014: Ratings en ratio’s – betekenis,
interpretatie en gebruik in de adviespraktijk

Inschrijven door inschrijvingsstrook
te mailen naar annelien@bzb.be
of faxen op 055 20 61 09.
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Ernstige fiscale fraude en nieuwe verplichtingen
tussenpersonen in het kader
van de preventieve witwaswetgeving

I

nvoering begrip “ernstige
fiscale fraude, al dan niet
georganiseerd”

In het Belgisch Staatsblad van 19 juli
2013 (2de editie) werd de wet van 15
juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding gepubliceerd. Deze wet voert het begrip
“ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” in ter vervanging van het
voorheen gehanteerde begrip “ernstige
en georganiseerde fiscale fraude waarbij
bijzonder ingewikkelde mechanismen
of procedés van internationale omvang
worden aangewend”.

Deze aanpassing wordt doorgevoerd
in het Wetboek van Vennootschappen
(met name op het vlak van de bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor
bestuurders en zaakvoerders bij een
faillissement) en in het Strafwetboek (in
het bijzonder in de artikelen omtrent de
bijzondere verbeurdverklaring en de repressieve witwaswetgeving).
In de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme (deze
wet omvat de zogenaamde preventieve
witwaswetgeving – hierna “witwas-

wet”) wordt eveneens deze aanpassing
doorgevoerd. De witwaswet krijgt aldus
een belangrijke “update”.
Door deze aanpassing zal ook ernstige
fiscale fraude die niet georganiseerd is,
aangepakt kunnen worden door de Cel
voor Financiële Informatieverwerking
(“CFI”). Daarbij kan de fraude onder
meer als “ernstig” worden beschouwd
indien er grote bedragen mee gemoeid
zijn.
Volgens de memorie van toelichting bij
de wet van 15 juli 2013 heeft de wijziging tot doel “de definitie van fiscale
fraude, zoals toegepast door de wet, in

Jo en Bart
kozen voor de
persoonlijke aanpak
van Fintro.
Maak kennis met uw nieuwe buren,
bankagenten en
verzekeringsmakelaars
in Mechelen!
FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

| www.fintro.be |
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.

20288_024187379506_FINTRO_ADV_BZB.indd 1
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overeenstemming te brengen met de
nieuwe aanbevelingen van de Financial
Action Task Force (FATF)”. Verder wordt
gesteld dat door de nieuwe definitie het
witwassen van geld voortkomend uit fiscale fraude doeltreffender kan worden
bestreden.
De memorie van toelichting maakt
melding van een aantal elementen die
kunnen bijdragen tot de ernst van het
fiscale misdrijf: de aanmaak en/of het
gebruik van valse stukken, maar ook het
omvangrijke bedrag van de verrichting
en het abnormale karakter van dit bedrag gelet op de activiteiten of het eigen vermogen van de cliënt, evenals de
aanwezigheid van één of meerdere van
de indicatoren van het koninklijk besluit
van 3 juni 2007. Ook de mate van “organisatie” van de fraude kan een criterium zijn om vast te stellen dat de fraude
“ernstig” is, ofschoon dit criterium op
zich nog langer vereist is om van ernstige fiscale fraude te kunnen spreken.
Concreet bevat het koninklijk besluit van
3 juni 2007 niet minder dan 13 indicatoren, gaande van de tussenkomst van
opgerichte of overgenomen schermvennootschappen met maatschappelijke zetel in een fiscaal paradijs tot de
tussenkomst van tussenpersonen (stromannen) die optreden voor rekening
van vennootschappen betrokken bij de
financiële verrichtingen. Belangrijk is dat
het voorkomen van één of meerdere van
deze indicatoren niet noodzakelijk automatisch tot gevolg heeft dat er sprake is
van ernstige fiscale fraude: ook dan nog
moet in de concrete feiten onderzocht
worden of er wel degelijk sprake is van
een (voldoende) ernstige fiscale fraude.
Een “indicator” is immers in eerste instantie een aanwijzing, een knipperlicht.
In dit verband heeft de Staatssecretaris
voor Fraudebestrijding verduidelijkt dat
valsheid in geschrifte op zich evenmin
een noodzakelijke voorwaarde is opdat
men kan spreken van ernstige fiscale
fraude. De Staatssecretaris gaf daarbij
aan dat ook domiciliefraude beschouwd
wordt als een vorm van ernstige fiscale
fraude, ook al gaat dit niet gepaard met
het gebruik van valse stukken. Dat elke
vorm van domiciliefraude aanzien moet

worden als ernstige fiscale fraude lijkt
ons dan weer al te verregaand.
Het is duidelijk dat de nieuw ingevoerde
term “ernstige fiscale fraude, al dan
niet georganiseerd” veel ruimer is dan
de term “ernstige en georganiseerde
fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van
internationale omvang worden aangewend”. Daardoor verruimt het toepassingsgebied van de witwaswet dus.
Deze wijziging heeft uiteraard ook gevolgen voor de meldingsplicht van de
tussenpersonen in het kader van de
preventieve witwaswetgeving en maakt
hun verplichtingen ook een heel stuk
uitgebreider aangezien (een vermoeden
van) ernstige fraude nu steeds gemeld
zal moeten worden aan de CFI. Vaak
zullen tussenpersonen een grote moeite
hebben met de beoordeling van het al
dan niet ernstige karakter van de fiscale
fraude.

Zwaardere bestraffing van
“ernstige fiscale fraude, al dan niet
georganiseerd”
Door de wet van 17 juni 2013 “houdende fiscale en financiële bepalingen
en bepalingen betreffende de duurzame
ontwikkeling”, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013 werden met ingang van 8 juli 2013 ook de
verschillende fiscale wetboeken aangevuld met de nieuwe term “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”.
In de diverse fiscale wetboeken (i.e. het
wetboek van de inkomstenbelastingen,
het BTW-wetboek, het wetboek diverse
rechten en taksen en de Algemene Wet
inzake douane en accijnzen) worden de
voorheen bestaande artikelen die overtredingen van de diverse fiscale wetboeken bestraffen uitgebreid. Tot voor kort
konden enkel inbreuken op de wetboeken “met bedrieglijk opzet” of “met het
oogmerk om te schaden” bestraft worden. Indien een inbreuk op één van de
fiscale wetboeken gebeurt in het raam
van ernstige fiscale fraude, al dan niet
georganiseerd, zal deze inbreuk zwaarder bestraft kunnen worden, althans
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wat de hieraan gekoppelde maximum
gevangenisstraf betreft. Dergelijke overtreding zal vanaf nu bestraft kunnen
worden met een maximale gevangenisstraf van 5 jaar (in plaats van de huidige
twee jaar).
Wat het fiscaal strafrecht betreft, lijken
de hierboven genoemde indicatoren uit
het koninklijk besluit van 3 juni 2007
overigens geen rol te spelen om de ernst
van de fiscale fraude te beoordelen.
Ondanks een zekere – weliswaar vage
– omschrijving van wat men juist onder “ernstige fiscale fraude” dient te
verstaan, heeft de wetgever – ook op
fiscaal vlak – nagelaten een wettelijke
definitie van de nieuwe term te geven. Dit kan uiteraard vragen doen rijzen omtrent de grondwettelijkheid van
de term. Vooreerst in het licht van het
strafrechtelijk legaliteitsbeginsel, maar
ook wat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel betreft.
In toepassing van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel moet iedere persoon
op het ogenblik waarop hij een bepaald
gedrag aanneemt, kunnen uitmaken of
dit gedrag al dan niet strafbaar is. Dit
vereist een duidelijke en voorzienbare
strafwet, die voldoende toegankelijk
moet zijn.
Doordat de ernst van de feiten een rol
speelt in de bestraffing van een gedraging bestaat er een element van onvoorzienbaarheid in de strafwetgeving.
In het advies van de Raad van State bij
de wetsontwerpen werd gesuggereerd
om een duidelijke definitie en meer
specifieke criteria op te nemen in ieder
deel van de verschillende bronnen van
wetgeving, om op die manier te kunnen
inschatten of een bepaalde gedraging al
dan niet als ernstige fiscale fraude kan
worden beschouwd.
In essentie vereist het grondwettelijk
gelijkheidsbeginsel dat personen die
zich in dezelfde situatie bevinden op gelijke wijze moeten worden behandeld.
Uitzonderingen hierop kunnen verantwoord worden indien het onderscheid
op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is. Door de nieuwe
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wetgeving ontstaat er echter een onderscheid tussen personen die zich schuldig
maken aan ernstige fiscale fraude en
personen die zich schuldig maken aan
“gewone” fiscale fraude. Hierbij kan
men zich de vraag stellen of dit onderscheid wel op een objectief criterium
berust, aangezien de beoordeling van
de ernst van de fiscale fraude een zekere vorm van subjectieve beoordeling
zal vereisen. Dit klinkt vrij theoretisch,
maar kan – uiteraard – in de praktijk een
groot verschil maken wat de aanpak van
het misdrijf en de uiteindelijke bestraffing betreft.

Toekomstige uitbreiding
meldingsplicht indien vermoeden
van extremisme
Naast de hierboven besproken wetgeving zijn er ook andere wetgevende
initiatieven die aanpassingen zullen
aanbrengen aan de preventieve witwaswetgeving. In het bijzonder gaat het om
het wetsontwerp tot aanvulling van de
wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme (“wetsontwerp inzake extremisme”) met het
oog op de uitbreiding van de controle-

bevoegdheid van de CFI wat betreft het
extremisme.
Het wetsontwerp inzake extremisme
werd reeds op 16 mei in de Senaat
goedgekeurd en is thans voor behandeling in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het wetsontwerp heeft als doel extremisme toe te voegen aan de door tussenpersonen te controleren punten in
de preventieve witwaswet. De CFI was
ten andere reeds eerder van mening dat
er kansen gemist werden door het feit
dat ze weliswaar bevoegd was voor terrorisme, maar niet voor extremisme. Extremisme wordt daarbij gedefinieerd als
“racistische, xenophobe, anarchistische,
nationalistische, autoritaire of totalitaire
opvattingen of bedoelingen, ongeacht
of ze van politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met
de beginselen van de democratie of de
mensenrechten, met de goede werking
van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtstaat”.

Gevolgen voor tussenpersonen
Het is duidelijk dat de regering met deze
wetgevende initiatieven de preventieve
witwaswetgeving wil verstrengen en de
[ 22 ]

CFI ruimere controlebevoegdheden wil
toekennen. Ook voor de tussenpersonen hebben deze wetswijzigingen gevolgen: zowel de onderzoeksplicht als
de meldingsplicht van tussenpersonen
wordt gevoelig uitgebreid en zal in de
toekomst nog verder uitgebreid worden
zodat de positie van de tussenpersoon
als vertrouwenspersoon in gedrang kan
komen.
Door het wetsontwerp inzake extremisme zullen tussenpersonen in de
toekomst ook moeten nagaan en – desgevallend – aan de witwascel melden
of er een vermoeden van financiering
van extremisme is. Uiteraard maakt dit
er de positie van de tussenpersoon niet
eenvoudiger op en betekent dit een
uitbreiding van de verplichtingen van
de tussenpersoon. In concreto rijst de
vraag, en groeit de twijfel, of de hoger
vermelde definitie van wat extremisme
is wel voldoende zal zijn om in de praktijk zorgvuldig te kunnen oordelen of er
inderdaad voldoende redenen bestaan
om de CFI te gaan alarmeren over een
transactie die uiteindelijk geen uitstaans
met extremisme of terrorisme heeft.
Wat in elk geval zeker is, is het feit dat
het niet voldoen aan de controle- en
eventueel meldingsplicht aan de CFI
kan leiden tot het opleggen van sancties. Daarbij gaat het om administratieve
geldboetes tussen 250 en 1.250.000
euro, los van eventuele strafrechtelijke
en fiscale aansprakelijkheidsgronden.

Geert De Neef
Advocaat-vennoot Lydian
Anja Van de Velde
Advocate Lydian
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Consumentenkredietbemiddeling
ook voor bankagenten?
n onze nieuwsbrief van
maart kon u een interview
lezen met Ivo Van Bulck,
secretaris-generaal van de
BVK, omtrent het verplicht examen dat
de Beroepsvereniging van het Krediet
(BVK) begin dit jaar instelde voor de
naar schatting 5.000 bemiddelaars van
consumentenkredieten in onze land.
Omdat zowel voor de kredietverstrekkers als voor de kredietbemiddelaars
nog niet alles duidelijk is, zochten we Ivo
Van Bulck terug op en legden hem nog
een aantal vragen voor.

I

Moeten bankagenten die als
kredietmakelaar werken nog
examen kredietbemiddeling
afleggen als kredietbemiddelaar?
En wat met hun personeel?
Bankagenten en “gecertificeerde” bancaire PCP’s zijn automatisch vrijgesteld
op basis van de Wet Willems. Dit geldt
evenwel niet zomaar voor de PCP’s die
niet alle modules van het examen banken beleggingsdiensten hebben afgelegd,
de zogenaamde “gespecialiseerde”
bancaire PCP’s. Zij dienen te beschikken
over een attest, waaruit ook voldoende
kennis blijkt inzake kredieten (aan particulieren) of over een attest waaruit blijkt

dat ze module
5 “Kredieten”
met succes hebben afgelegd.
De kennisvereisten “consument e n k re d i e t b e middeling” zijn
dus volledig in
lijn met die van
de Wet Willems. Deze regeling geldt uiteraard ook voor bankagenten en hun
personeel die hun beroepskennis niet
dienden te bewijzen, doordat ze hebben
kunnen genieten van de regularisatiemaatregelen van de wet op bemiddeling
in bank- en beleggingsdiensten.
Wanneer een kredietgever
vraagt om een attest hoe kunnen
bankagenten bewijzen dat ze dit
examen niet moeten afleggen? Wat
met hun personeel?
Bankagenten en hun bancaire PCP’s
kunnen dit bewijzen door een attest
van kennisvereisten Wet Willems voor te
leggen of een regularisatieverklaring op
basis van het standaarddocument opgemaakt tussen Febelfin en FSMA (toen
nog CBFA). Ofwel kunnen ze bewijzen
over de nodige diploma’s te beschikken.

Voor de bankagenten geldt bovendien
de inschrijving op de lijst van de FSMA
als bewijs.
Bankagenten kunnen de regularisatieverklaring verkrijgen bij hun bank. Bancaire PCP’s kunnen hiervoor terecht bij
hun bankagent.
De attesten van kennisvereisten uitgereikt door Febelfin Academy (FA) zijn
persoonlijk en kunnen in geval van verlies opnieuw worden aangevraagd bij
FA, zowel door de bankagent als de
bancaire PCP.
Hoe zit het met
verzekeringsmakelaars die als
kredietmakelaar actief zijn?
De Wet Cauwenberghs bevat geen kennisluik ‘kredieten’. Verzekeringsmakelaars die als kredietmakelaar actief zijn,
moeten bijgevolg ook het examen kredietbemiddeling afleggen.
Moeten verzekeringsmakelaars die
ook actief zijn als bankagent het
examen afleggen?
Nee, aangezien ze ook als bankagent
actief zijn en dus onder de Wet Willems
vallen, hoeven ze het examen niet af te
leggen.

Wetsontwerp financiering
kleine en middelgrote ondernemingen

O

p 14 juni keurde de ministerraad een wetsontwerp goed
dat de wederbeleggingsvergoedingen voortaan beperkt
tot maximaal zes maanden interest voor
nieuwe leningen tot maximaal één miljoen euro. De wet voorziet ook in een
gedragscode die de rechten en de plichten van banken en ondernemers verder
preciseert. Het gaat daarbij bijvoorbeeld
over welke informatie de bank aan de
onderneming moet bezorgen of wat
banken zullen doen met wederbeleggingsvergoedingen van meer dan één
miljoen euro. Deze gedragscode moet
evenwel nog uitgewerkt worden.
De wederbeleggingsvergoeding is de

vergoeding die een bank mag vragen
wanneer een professionele kredietnemer zijn lening vervroegd wil terugbetalen, het zogenaamde ‘funding loss’ principe. Vandaag kan die oplopen tot 30%
of meer van het kapitaal dat vervroegd
terugbetaald werd. Deze wordt nu beperkt tot zes maanden interest voor
nieuwe leningen tot één miljoen euro.
De wet is ook goed nieuws voor ondernemingen die moeilijkheden ondervinden om kredieten te krijgen. Zo is de
bank verplicht om te zoeken naar het
krediet dat het best tegemoet komt aan
de noden van de onderneming. Indien
ze dit niet doet, kan de rechter een kostenloze omzetting opleggen naar een
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krediet dat wel past. Daarnaast heeft de
ondernemer ook het recht om een gratis ontwerp van kredietovereenkomst te
vragen. Weigert een bank het krediet,
dan moet ze de weigering motiveren.
Op die manier kan de ondernemer zijn
aanvraag in de toekomst bijstellen. Ook
zullen kredietgevers kredietovereenkomsten niet langer eenzijdig kunnen
wijzigen. Ten slotte geldt voor beide partijen vanaf nu een zogenaamde zorgvuldigheids- en informatieplicht. Dit betekent dat banken en ondernemers zich
te goeder trouw opstellen en relevante
informatie moeten bezorgen.
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Let op! Het kan u ook overkomen

A

ls zelfstandige doet u waarschijnlijk geregeld een beroep op een aannemer. Stel,
u wilt nieuwe ramen plaatsen in uw kantoor of aanpassingen uitvoeren met het oog op de veiligheid in
uw kantoor. In de buurt woont een aannemer die de klus snel kan klaren. Maar
let op! Vooraleer u de factuur betaalt,
dient u na te gaan of de aannemer sociale schulden (RSZ) en/of fiscale schulden heeft. Dit kan op de website www.
socialsecurity.be (klik op de aannemers).
De consultatie van de inhoudingsplicht
bij de FOD Financiën kan via de knop
‘Consulteren Inhoudingsplicht FOD Financiën’.
Inhoudingsplicht nu ook van toepassing voor de sector van de bewakings- en/of toezichtdiensten
De hoofdelijke aansprakelijkheid en de

inhoudingsplicht is nu ook van toepassing op de sector van de bewakings- en
toezichtdiensten. Indien u een beroep
doet op een bewakings- of toezichtsbedrijf dient u dus ook te checken of de
onderneming sociale of fiscale schulden
heeft.
Best controleert u dit voor u met de onderneming in zee gaat. Als u vaststelt
dat de onderneming schulden heeft bij
de RSZ, dan dient u 35% van de factuur (exclusief BTW) in te houden en zelf
door te storten naar de RSZ. Het feit dat
u een beroep deed op deze onderneming, die zowel op het ogenblik van de
met u afgesloten overeenkomst als op
het ogenblik van de betaling van de facturen sociale schulden had, brengt mee
dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor
de betaling van deze schulden jegens
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
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(W)hole in

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de
totale prijs van het uitgevoerde werk,
exclusief btw. Bij het niet-naleven van
de inhoudingsplicht is de opdrachtgever
het volledige factuurbedrag, een inhouding van 35 % van dat bedrag en een
bijslag van opnieuw 35 % van datzelfde
bedrag verschuldigd. Een som van 170
% van het oorspronkelijke bedrag dus!
Wat de fiscale schulden betreft, wordt
de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt tot 35 % van de totale prijs van
de werken of activiteiten, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.
Wanneer de opdrachtgever met behulp
van de toepassing vaststelt dat hij de ondernemer, waarop hij een beroep doet,
fiscale schulden heeft, moet hij de inhouding doen tot maximum 15 procent
van het factuurbedrag.
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Hoe mensen informatie verwerken
en financiële beslissingen maken
inanciële beslissingen maken
is niet eenvoudig, zeker niet
wanneer het om pensioensparen gaat. Voor velen onder ons
is dit immers nog een ver-vanons-bed-show. De vele recente wijzigingen
in de Europese pensioenstelsels maken het
er niet makkelijker op. Mensen hebben informatie nodig om de juiste beslissingen te
kunnen maken. Maar welke informatie en
hoeveel? Het is aan de beleidsmakers om
dit te bepalen. Om hen te helpen bij het
opstellen van informatievereisten inzake
pensioensparen heeft de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) een rapport gepubliceerd. Het
rapport bevat interessante informatie met
betrekking tot hoe mensen informatie verwerken en financiële beslissingen maken.
We hebben geprobeerd dit voor u samen te
vatten, omdat dit voor u als tussenpersoon
in het algemeen ook wel nuttig kan zijn.

F

Volgens EIOPA is er nog veel ruimte voor
verbetering wat het informeren van mensen inzake hun pensioenplanning betreft.
Het is bewezen dat hen eenvoudigweg
‘voldoende’ wettelijke en technisch relevante informatie geven niet effectief is en
zelfs het omgekeerde effect kan hebben.
Bovendien stelt EIOPA dat informeren op
zich niet volstaat. Het verstrekken van informatie moet gecombineerd worden met
standaardopties en financiële vorming. Ook
het belang van verplicht pensioensparen
mag niet onderschat worden, aldus EIOPA.
Om beleidsmakers bewust te maken van
de complexe manier waarop mensen informatie verwerken en financiële beslissingen
maken, heeft de organisatie een rapport
opgesteld. Dit is belangrijk bij het opstellen
van de informatievereisten.
In het rapport legt EIOPA uit dat de mens
geen homo economicus is. De huidige regelgeving is veelal gebaseerd op het idee
dat mensen informatie verwerken en beslissingen nemen volgens de rationele keuzetheorie. Een van de aannames van die theorie is dat, als mensen voldoende informatie
krijgen, ze deze grondig verwerken, begrijpen wat dit persoonlijk voor hen betekent
en de optie kiezen die het best past bij hun
persoonlijke situatie en voorkeuren. Maar
uit onderzoek blijkt nu dat dit niet klopt.
Wanneer mensen keuzes moeten maken
over hun pensioenplanning, proberen ze er
zich met weinig mogelijk tijd en inspanning
van af te maken.

Uit onderzoek blijkt ook dat mensen niet
altijd op zoek gaan naar het beste resultaat.
Wanneer ze geen informatie krijgen, waarmee ze financiële producten eenvoudig
kunnen vergelijken, zullen velen niet verder
zoeken naar het beste product. Verder zijn
mensen doorgaans op zoek naar zekerheid.
Ze houden er niet van om informatie te krijgen over risico’s. Het is niet eenvoudig om
na te denken over zaken op de lange termijn en al zeker niet wanneer deze risico’s
inhouden, zoals dat het geval is bij pensioenspaarfondsen.
Mensen maken dus geen financiële beslissingen volgens de rationele keuzetheorie.
Maar hoe doen ze dat dan wel? Het dual
processing model biedt een alternatief. Volgens dit model zijn er twee manieren om
informatie te verwerken: bewust en onbewust. De onbewuste manier vergt weinig
inspanning, omdat het snel en automatisch
gaat. De bewuste manier vergt daarentegen wel wat inspanning. Er is evenwel een
voortdurende interactie tussen beide manieren om informatie te verwerken. In de
meeste gevallen zijn beslissingen die we
bewust maken immers beïnvloed door ons
onderbewustzijn.
Volgens het model hebben mensen niet
altijd tijd en zin om alles grondig te evalueren. Dit is ook het geval bij het maken
van financiële beslissingen. Als informatie
te complex of te abstract lijkt, haken over
het algemeen velen af. Wanneer informatie
daarentegen directe persoonlijke gevolgen
biedt, zijn mensen veel meer gemotiveerd
om verder te lezen. Als informatie te complex is, gebruiken mensen heuristische
regels. Dit zijn simpele regeltjes in het onderbewuste om beslissingen te vereenvoudigen. Aangezien mensen het vaakst beslissingen nemen met hun onderbewustzijn,
heeft de heuristiek een belangrijke impact
op de manier waarop mensen informatie
zouden moeten krijgen. Als beleidsmakers
hen willen helpen bij het maken van financiële beslissingen moeten ze de heuristiek
begrijpen. Daarbij zijn vooral de volgende
zaken belangrijk.
Mensen vergelijken zichzelf met anderen
Als iemand die we goed kennen die bijvoorbeeld meer winst haalt uit een bepaalde investering, zijn we meer geneigd
om dezelfde investering te doen. Wanneer
een grote groep mensen op een bepaalde
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kasbon intekent, zijn we ook geneigd om
te volgen.
Mensen gebruiken referentiepunten
Als mensen bijvoorbeeld willen weten of ze
al dan niet te veel betalen voor hun verzekering, zoeken ze naar referentiepunten in
hun omgeving.
Mensen zoeken naar informatie die ze
herkennen
Wanneer iemand beslissingen neemt, is hij
ook beïnvloed door zijn bestaande overtuigingen en ervaringen.
Mensen zijn op zoek naar zekerheid
Om mensen te overtuigen van onzekere
producten is er dus meer en duidelijkere
informatie nodig.
Mensen kijken eerder naar de korte
termijn en mankeren wilskracht
Wanneer je iemand laat kiezen tussen 100
euro vandaag krijgen en 110 euro binnen
een maand, zal hij toch kiezen voor de 100
euro. Er is behoorlijk wat wilskracht voor
nodig om dit te doen en mensen hebben
dit vaak niet.
Het is dus belangrijk om te weten dat het
louter geven van informatie dus niet altijd
tot de gewenste reactie lijdt. Maar hoe
zorg je er nu voor dat mensen informatie
wel lezen en begrijpen? De eerste stap is
het trekken van aandacht, mensen nieuwsgierig maken. Dit kan bijvoorbeeld door de
tekst aantrekkelijker te maken aan de hand
van afbeeldingen en animatie. Hoe meer de
informatie aangepast is aan de persoonlijke
behoeften van de lezer, hoe beter. Timing is
ook belangrijk. Als iemand informatie ontvangt over iets dat hij net op dat moment
nodig heeft, hoe groter de kans dat hij het
zal lezen.
Informatie moet ook makkelijk terug te vinden zijn. De lezer moet snel de informatie
vinden die hij zoekt. Opdelen in paragrafen, titels en subtitels kunnen daarbij helpen, zeker bij heel complexe informatie.
Ten slotte moet informatie begrijpelijk zijn.
Uit onderzoek blijkt dat informatie het best
begrepen wordt wanneer tekstuele en niettekstuele elementen gecombineerd worden. Sommigen kijken eerder naar afbeeldingen, anderen naar tekst. Lange zinnen
en jargon komen het begrip van informatie
niet ten goede. Duidelijke taal daarentegen
wel.

BZB-lidmaatschap
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Word nu lid
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De beroepsvereniging van de zelfstandige bank- en verzekeringsmakelaars (BZB) is
de enige wettige beroepsvereniging die de belangen van de zelfstandige bank- en
verzekeringsbemiddelaars behartigt. Anno 2013 zijn meer dan 1350 van uw collega’s
lid van BZB en vertegenwoordigt BZB meer dan 3000 zelfstandigen actief in de sector.
Om uw belangen efficiënt te kunnen verdedigen, is het van belang dat we zoveel
mogelijk gewicht in de schaal kunnen leggen. Wees solidair met uw collega’s die al
BZB-lid zijn en vraag uw lidmaatschap vandaag nog aan!

Belangenverdediging

 Het gaat ook om uw belangen. Wees solidair met uw collega-zelfstandige
		
financiële tussenpersonen en help ons om onze werking en dus de verdediging
			 van uw belangen nog te verbeteren!

Informatie
 Kwaliteitsvolle objectieve opleidingen in het kader van de geregelde bijscholing
		
 Seminaries rond actuele vragen
		
 Informatievergaderingen
Bijstand
 Gratis juridisch advies in het kader van uw beroep als financieel tussenpersoon
		
 Elke eerste maandagnamiddag en derde vrijdagnamiddag van de maand
		
juridisch advies door onze raadsmannen ten laste van BZB
Tal van financiële voordelen
 Een rechtsbijstandsverzekering aan onklopbare tarieven
		
 Een uiterst voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Vanaf 2014 wordt het pakket ledenvoordelen aanzienlijk uitgebreid.
Zou u ook graag van bovenstaande voordelen genieten?
Stuur ons dan onderstaand formulier ingevuld terug en word BZB-lid!
Post: BZB, Aalststraat 114 bus 0101 9700 Oudenaarde
Fax: 055 20 61 09 • E-mail: info@bzb.be
* Enkel voor nieuwe leden

Wenst u meer informatie? Contacteer ons gerust op het nummer 055 30 59 89

Naam Kantoor: .....................................................................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam: ..........................................................................................................................................................................................................................
Kantooradres: ........................................................................................................................................................................................................................................
Tel. + Fax: ............................................................................................................ E-mail:

...................................................................................................................

Kredietinstelling / Maatschappij: ................................................................................................. FSMA-nummer:..................................................................
Het basislidgeld bedraagt 245,50 € per kalenderjaar voor zaakvoerder en echtgen(o)t(e). Per extra persoon wordt bijkomend
27,28 € aangerekend met een maximum lidgeld van 545,58 €. Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE24 8289 9854 3738.
Basislidgeld
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

245, 50 €
272, 78 €
300,06 €
327,34 €

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

354,62 €
381, 91 €
409,18 €
436,46 €

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

463,74 €
491,02 €
518,30 €
545,58 €

Indien noodzakelijk voor het verkrijgen van ledenvoordelen kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan derden.  Kruis aan indien u dit niet wenst.

Datum,

Handtekening,

