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Vertrouw op de
kracht van ervaring.

Met een grote schat aan kennis en ervaring vervolgt de olifant
evenwichtig en standvastig zijn weg.
Slimme investeringen en jarenlange knowhow vormen de basis
voor evenwichtige vermogensbeherende fondsen. Dit kenmerkt
het succesverhaal van het gemeenschappelijke beleggingsfonds
naar Luxemburgs recht Ethna-DYNAMISCH (T).
Voor evenwichtige beleggingen:
ethenea.be/nl/ethna-dynamisch
Ethna-DYNAMISCH (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 waarde van een belegging in één enkele van de hiervoor genoemde categorieën van beleggingen (behalve andere fondsen en aandelen) kan
daarbij tussen 0 en 100 % bedragen. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten bedraagt in principe in
totaal minimaal 0 % en maximaal 70 % van het fondsvermogen. De belegging in andere fondsen mag 10 % van het vermogen van het fonds niet
overschrijden. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële 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. 5,0 %. In België bedraagt de roerende voorheffing 25 %. De actuele prijzen van de fondseenheden worden
gepubliceerd in het dagblad De Tijd. De essentiële beleggersinformatie moet voor elke belegging gelezen worden.
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Beste lezer,

Adverteren in Momentum?
Neem contact op met ons secretariaat
Annelien Liessens, annelien@bzb.be
055 30 59 89

Momentum is een uitgave van BZB,
de Beroepsvereniging van Zelfstandige
financiële Bemiddelaars.
Verschijnt driemaandelijks.
Oplage: 7.600 ex.
Verspreiding: 7.424 ex.

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Dit lijkt wel de leuze
van de voorbije twee jaar. U weet wat gedaan. Wij ook. Daar zit de vele nieuwe regelgeving –
nog steeds - voor een groot stuk tussen.
De nieuwe regels blijven elkaar immers in een ijl tempo volgen. BZB was erbij om uw
belangen te verdedigen en zat meermaals samen met de FSMA en diverse andere actoren in
de sector. In diverse dossiers. AssurMiFID stond daarbij nog steeds op de voorgrond. Het
statuut van verbonden agenten, bewaring van gegevens, rapportering en kosten en lasten.
Stuk voor stuk zijn het topics die nog ter bespreking op tafel liggen.
Dan is er ook nog de btw-plicht voor managementvennootschappen. Dankzij BZB was
deze maatregel al met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2016. Intussen heeft BZB een dossier
ingediend en heeft ze opnieuw met de btw-administratie samengezeten. We hopen tegen
het einde van de zomer uitsluitsel te krijgen.

BZB
Aalststraat 114 bus 0101 | 9700 Oudenaarde
0466 737 571 | info@bzb.be | www.bzb.be

Al deze dossiers zijn nog volop in bespreking. Zodra we meer info kunnen meedelen, zullen
de BZB-leden als eerste op de hoogte worden gebracht.

Verantwoordelijke uitgever
Albert Verlinden
Aalststraat 114 bus 0101 | 9700 Oudenaarde
albert@bzb.be

U ziet het. BZB zit niet stil voor u. De voorbije maanden hebben we ook actief werk gemaakt
van de uitbreiding van de ledenvoordelen. Zo kan u als BZB-lid binnenkort gebruik maken
van de KMO-portefeuille voor opleidingen van BZB, iets waar we heel fier over zijn. Tot
slot zit BZB ook rond de tafel met diverse softwarehuizen op zoek naar pakketten die de
tussenpersoon helpen bij naleving van de wettelijke verplichtingen.

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

Last but not least zijn we ook druk bezig met de invulling van het programma van ons
congres. Daar staat de tussenpersoon als ondernemer centraal. U bent en blijft een
zelfstandige die zelf actief zijn onderneming uitbouwt. Op het congres willen we dit
ondernemerschap in de picture zetten en liefst nog aanzwengelen door enkele bevlogen
sprekers.
15 oktober in Kinepolis Event Center Antwerpen. Tot dan!
Albert Verlinden
Voorzitter BZB
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Regering

plant evaluatie AssurMiFID

We vallen noodgedwongen in herhaling. Het voorbije jaar schreven we meermaals dat veel vragen
over de toepassing van Twin Peaks II onbeantwoord blijven. En dat is ook nu niet anders. Het
probleem met het statuut van verbonden agent blijft vooralsnog onopgelost. Ook zijn er op het
moment van dit schrijven nog geen reglementen inzake bewaring van gegevens, kosten en lasten en
rapportering. Al deze punten bespreekt de FSMA nog met de beroepsverenigingen. BZB pleit voor
een grondige evaluatie van de wet, een oplossing voor het probleem van de verbonden agent en een
vermindering van de verplichtingen voor BOAR. BZB polste bij minister van Economie Kris Peeters
naar de bereidheid van de regering om hierop in te gaan.

Twin Peaks II is nu iets meer dan een jaar in voege.
Plant de regering een evaluatie van de wet?
De Twin Peaks II-wetgeving is van kracht sinds 30 april
2014. In mijn beleidsverklaring heb ik een evaluatie ervan
aangekondigd. De ambitie is het verwezenlijken van een “level
playing field” tussen de actoren in de verzekeringsdistributie.
Samen met de beroepsverenigingen zullen we nagaan hoe de
informatieverplichting van verzekeringstussenpersonen ten aanzien
van hun klanten proportioneler kan. De erkenningsvereisten
in het statuut van de verzekeringstussenpersonen moeten we
aanpassen aan de Europese verzekeringsbemiddelingsrichtlijn die
in onderhandeling is.
We zijn nu een half jaar verder. De FSMA startte overleg met
de beroepsverenigingen met de bedoeling een oplossing te
vinden voor de pijnpunten in de toepassing van de nieuwe
reglementering. Ik heb van de stakeholders begrepen dat dit
overleg constructief verloopt en binnenkort tot resultaat zal leiden.

Werkt de regering aan een oplossing voor het
probleem rond het statuut van verbonden agent?
Ik weet dat de sector bezorgd is over moeilijkheden met de
hoedanigheid van “verbonden agent” in de verzekeringssector.
Dit concept staat in de nieuwe wetgeving en geeft aanleiding
tot praktische problemen. Ik vind dat de verantwoordelijkheid
voor het naleven van de gedragsregels voor tussenpersonen
die onder de exclusieve verantwoordelijkheid werken van een
verzekeringsonderneming in hoofdzaak een aangelegenheid
van de verzekeringsondernemingen moet blijven. Voor de
onafhankelijke tussenpersonen is dat anders. Die zijn zelf
verantwoordelijk. Dat is het principe. Nu komt het er op aan een
Kris Peeters, minister van Economie

consensus te bereiken over de toepassing ervan. Ik ben bereid
om een wetsontwerp voor te bereiden, maar wens eerst duidelijk
over de definitieve teksten van IMDII. We moeten de bestaande
regels immers aanpassen aan de Europese vereisten. De Richtlijn
zal hopelijk deze zomer nog worden goedgekeurd. Dan kan
de voorbereiding van de toepassing nog dit jaar gebeuren. In
tussentijd hoop ik dat de FSMA samen met de sector op zoek gaat
naar pragmatische oplossingen.

 “Samen met de beroepsverenigingen zullen
we nagaan hoe de informatieverplichting van
verzekeringstussenpersonen ten aanzien van hun klanten
proportioneler kan.”

Bij de beroepsverenigingen uit de sector is er
eensgezindheid dat de gedragsregels inzake BOAR
weinig meerwaarde hebben voor de klant. Is de
regering bereid om de regels inzake BOAR terug te
schroeven?
Ook hier zal er op IMD2 worden gewacht om te oordelen of er
voor de toepassing van de gedragsregels een onderscheid kan
worden gemaakt worden tussen leven en niet-leven. De richtlijn
lijkt in die richting te gaan. Voor mij zijn twee principes hier
belangrijk. Ten eerste het streven naar een Europees level playing
field, zodat onze regels niet strenger zijn dan de buitenlandse
regels. Voorts moeten we een efficiënte en proportioneel
verantwoorde consumentenbescherming bereiken. We moeten
dan ook streven naar een goed evenwicht tussen beide principes.

INTERVIEW

Kredietbemiddeling
grondig hervormd

Er zijn heel wat veranderingen op til inzake
kredietbemiddeling. Zo worden twee nieuwe statuten
ingevoerd: dat van bemiddelaar in consumentenkrediet
en bemiddelaar in hypothecair krediet. Dat wist
u al. De inwerkingtreding was voorzien op 1 juli,
maar werd nu verschoven naar 1 november 2015.
Kredietbemiddelaars zullen een inschrijving moeten
bekomen bij de FSMA en bewijzen dat ze over
de nodige beroepskennis beschikken. BZB heeft
uitgebreid input gegeven bij een ontwerp van KB dat de
modaliteiten van deze inschrijving regelt en is tevreden
dat met een heel aantal opmerkingen en suggesties
werd rekening gehouden. Wat deze nieuwe regels
precies inhouden, leest u in onderstaand interview met
minister van Economie Kris Peeters.

Voor kredietbemiddelaars staat
heel wat te veranderen. Wat wordt
van hen verwacht?
Bemiddelaars in consumentenkrediet
en bemiddelaars in hypothecair krediet
zullen vanaf 1 november, alvorens hun
werkzaamheden op te starten, een
inschrijving moeten bekomen bij de FSMA.
Wie op 1 november ten minste één jaar
actief is als kredietbemiddelaar, mag deze
activiteit blijven uitoefenen. Deze krijgt
dan achttien maanden de tijd om zich
in te schrijven bij de FSMA. Eén van de
belangrijke nieuwigheden is dat ook de
kredietbemiddelaar zal moeten aantonen
dat hij over de vereiste beroepskennis
beschikt.

Hoe kunnen ze aantonen dat ze
over de vereiste beroepskennis
beschikken?
Door te slagen in een erkend
examen. Vandaag kunnen
verzekeringstussenpersonen
en tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten het bewijs van de

vereiste beroepskennis op twee manieren
leveren. Enerzijds door aan te tonen dat
ze in het bezit zijn van een masterdiploma
of een bachelorsdiploma met voldoende
studiepunten voor verzekeringen of banken beleggingsdiensten. Anderzijds door
te slagen in een door de FSMA erkend
examen. Deze regeling zal niet gelden
voor kredietverstrekking. Als gevolg van de
toenemende complexiteit en techniciteit
van deze activiteit en de daarbij horende
regelgeving volstaat een diploma immers
niet meer. Daarom moeten houders van
master- en bachelorsdiploma’s bijkomend
slagen in een erkend examen. Personen
die voor 1 november 15 reeds activiteiten
van kredietbemiddeling uitoefenden, zijn
wel vrijgesteld van de vereiste van een
diploma hoger middelbaar onderwijs.

Zijn er overgangsmaatregelen
voorzien voor bestaande
tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten?
Het KB voorziet in verschillende
overgangsbepalingen voor personen

die ofwel in een ander statuut, ofwel
via het volgen van een gespecialiseerde
opleiding en het slagen in een examen,
ofwel via de verworven ervaring, geacht
worden over de vereiste beroepskennis
te beschikken. Personen actief in de
sector van de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten moeten zo niet
aantonen dat zij geslaagd zijn in het
erkend examen wanneer zij voor 1 januari
15 waren ingeschreven in het register van
tussenpersonen. Zij hebben immers al
een cursus gevolgd waarvan de module
“kredieten” grotendeels overeenstemt met
de kennisvereisten die nu geëist worden.
Ook zijn ze vrijgesteld wanneer ze voor 1
januari 2015 aangesteld waren als effectief
leider inzake bemiddeling.

 “Als gevolg van de toenemende
complexiteit en techniciteit van
deze activiteit en de daarbij
horende regelgeving, volstaat een
diploma niet meer.”
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Kris Peeters, minister van Economie

Hoe kunnen verzekeringsen andere tussenpersonen
die activiteiten van
kredietbemiddeling doen de
vereiste beroepskennis bewijzen?
In 2013 heeft de Beroepsvereniging van het
Krediet een vrijblijvende cursus en examen
ingevoerd. Tussenpersonen die deze
cursus vrijwillig gevolgd en met vrucht
voltooid hebben, vallen ook onder de
overgangsbepalingen. Ook wanneer dit na
1 januari 2015 was. Wie bovendien na het
volgen van een gespecialiseerde opleiding
in consumentenkrediet waarvan de
inhoud overeenstemt met wat nu vereist
wordt slaagt voor een ander examen, zal
eveneens onder de overgangsbepalingen
vallen. Wie niet aan deze voorwaarden
voldoet, moet slagen in een bijkomend
examen.

Wat met de personen in contact
met het publiek?
Ook zij moeten aantonen dat ze over de

vereiste beroepskennis beschikken. Maar
ook voor wie al in contact was met het
publiek, zijn er overgangsbepalingen. Zo
gaan we er van uit dat wie voor 1 januari
2015 in contact stond met het publiek en
geslaagd is voor een objectief en meetbaar
individueel examen dat volgt op een
gespecialiseerde kredietopleiding over
de nodige theoretische kennis beschikt.
De FSMA zal op haar website de lijst van
objectief en meetbare individuele examens
publiceren.

Is er in het KB ook
bijscholing voorzien voor
kredietbemiddelaars?
Aangezien het nodig is om kennis
voortdurend te actualiseren, is er
ook een bijscholingsplicht voor
kredietbemiddelaars. In overleg met de
beroepssectoren is de bijscholingsplicht
in het verleden zo uitgewerkt dat alle
personen met een bijscholingsplicht in een
periode van drie jaar bijscholingspunten

moeten behalen door opleiding te volgen
bij geaccrediteerde opleidingsverstrekkers.
Om het systeem van bijscholing
administratief te vereenvoudigen en
de efficiënte ervan te verhogen, is de
regelgeving van deze bijscholingsplicht
in dit KB aangepast. Dit zal tot gevolg
hebben dat kredietbemiddelaars het
aantal bijscholingspunten over een
periode van twee jaar in plaats van drie
jaar zullen moeten behalen. Bovendien
zal de FSMA in de toekomst zelf
de opleidingen erkennen en niet de
opleidingsverstrekkers zoals dit nu het
geval is voor verzekeringen, bank en
beleggingsdiensten.

 BZB is blij dat haar lobbywerk op
het vlak van overgangsmaatregelen
en geregelde bijscholing inzake
kredietbemiddeling zijn vruchten
heeft afgeworpen.

INTERVIEW

Johan Klaps en Ombudsfin hekelen het
koppelen van voorwaarden
aan goedkopere woonlening
Bij de meeste banken is het schering en inslag: klanten krijgen een beter krediettarief wanneer ze ook
andere producten van de bank onderschrijven zoals een actieve zichtrekening met loondomiciliëring,
brand- of een schuldsaldoverzekering. NVA-volksvertegenwoordiger Johan Klaps strijdt tegen deze
wijdverbreide praktijk. Ook Ombudsfin, een gekwalificeerde entiteit voor buitengerechtelijke regeling
van consumentengeschillen in financiële aangelegenheden, kaartte enkele problemen in het kader van
deze praktijk in haar jaarverslag aan. Wij stelden Johan Klaps en Françoise Sweerts, ombudsman bij
Ombudsfin hieromtrent enkele vragen.

JOHAN KLAPS
U wilt iets doen aan de praktijk
waarbij een voordelig rentetarief
voor hypothecaire kredieten aan
bepaalde voorwaarden wordt
gekoppeld. Wat stoort u daar aan?
Wat wilt u veranderen?
Koppelverkoop bij woonkredieten is een
realiteit in ons land, net als in andere
Europese landen trouwens. Vanuit het
standpunt van de banken is dat logisch:
zij zijn op zoek naar een duurzame relatie
met hun klanten en willen die voor lange
tijd aan zich binden. En de klanten hoor je
zelden klagen omdat hun krediettarief op
die manier met een half procent of meer
zakt. En dat scheelt toch een hele slok op de
borrel, gedurende 20 jaar of langer.

je als makelaar echt op zoek gaan naar de
meest geschikte polis (en dat achteraf ook
nog eens kunnen aantonen met tonnen
papierwerk), maar bij een polis gekoppeld
aan een woonkrediet moet je verplicht de
polis van de kredietmaatschappij aanbieden.
Is dit de meest geschikte polis? Soms wel,
maar vaak ook wellicht niet. En wat gebeurt
er dan als een klant zich na een schadegeval
beklaagt omdat dit niet door zijn polis
gedekt wordt? Wellicht heeft de makelaar
dan een probleem, terwijl hij eigenlijk nooit
een andere keuze had. Ik heb minister

Peeters al meerdere malen opgeroepen om
hier dringend iets aan te doen.
Een ander probleem zijn eenzijdige
wijzigingen. Je krediet ligt vast voor 20
jaar, maar de kosten op je zichtrekening
niet. Wat als die plots verhogen? En stel
dat de algemene voorwaarden of de
premie van je brandpolis wijzigen: een niet
gebonden klant heeft dan opzegrecht, een
kredietklant heeft dat enkel theoretisch.
Nog frappanter wordt het als definities
tussentijds veranderen. Het begrip “actieve

Wat de klant zich echter te weinig realiseert,
is dat hij zich wel degelijk voor de hele
looptijd van het krediet engageert. In de
bijna 20 jaar waarin ik zelf kredietgesprekken
met klanten voerde, heb ik daar quasi nooit
vragen of opmerkingen over gekregen. De
kosten van een zichtrekening en de premies
voor brand- en schuldsaldoverzekering
komen vaak pas helemaal op het einde ter
sprake, als de keuze voor de kredietinstelling
al gemaakt is. Zeker qua schuldsaldo zie
je dan ook nog grote tariefverschillen,
waardoor het lagere krediettarief geheel of
gedeeltelijk gecompenseerd wordt.
Maar nog essentiëler: over de waarborgen
van een brandpolis wordt zelden of nooit
gesproken en dat is een probleem voor klant
én makelaar. In het MiFID-verhaal moet

Johan Klaps, NVA-volksvertegenwoordiger
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zichtrekening” is niet overal hetzelfde en dit
is vaak ook niet duidelijk.
Febelfin heeft me verzekerd dat de sector
hier zelfregulerend optreedt en dat de
klant bij dergelijke wijzigingen niet langer
gebonden is door deze verplichtingen. Ik
heb echter de indruk dat dit zeker niet altijd
het geval is. Als jullie lezers dus concrete
probleemdossiers kennen, dan mogen ze
me die zeker bezorgen.

FRANCOISE SWEERTS
Krijgt Ombudsfin vaak klachten
over het koppelen van voorwaarden
aan een voordelige rentevoet voor
hypothecaire leningen?
Het aantal klachten met betrekking tot
het koppelen van voorwaarden om een
voordelige rentevoet bij een hypothecair
krediet te bekomen is vrij beperkt. Veelal
is de aanleiding het vertrek van de cliënt
bij de bank die het krediet gegeven heeft,
waardoor het krediet betaald zal worden
vanuit een rekening bij een andere bank.
Wanneer het hebben van een rekening bij
de bank zelf één van de voorwaarden was
om een korting op de rentevoet te bekomen,

komt de korting hierdoor in gevaar.

De cliënt is in bepaalde gevallen
verplicht een rekening aan te
houden bij de kredietgevende
instelling teneinde de korting op de
rentevoet te bekomen. Wat als de
kosten verbonden aan de rekening
tijdens de looptijd van het krediet
wijzigen?
Recent werd een dergelijk dossier aan
onze dienst voorgelegd. De kosten
verbonden aan de zichtrekening
waren na verloop van tijd bijna
verdriedubbeld. De Wet Marktpraktijken
en consumentenbescherming verbiedt bij
contracten van bepaalde duur, zoals een
hypothecair krediet, dat de onderneming
eenzijdig de prijs of de voorwaarden wijzigt
ten nadele van de consument, op basis van
elementen die enkel van haar wil afhankelijk
zijn. In dit dossier heeft het Ombudscollege
gesteld dat de eenzijdige wijziging door
de bank van het tarief bij de zichtrekening
van de cliënt door de bank, de prijs en het
economisch evenwicht overeengekomen
tussen partijen wijzigt, wat dus niet zou
mogen. Het College heeft de betrokken bank
uitgenodigd om de oorspronkelijke tarieven

toe te passen. De bank heeft het advies van
het College gevolgd.
Tot op heden heeft Ombudsfin daarentegen
nog geen klachten ontvangen in verband
met de wijziging van de premie van
een verzekeringscontract die de cliënt
diende aan te gaan bij een bepaalde
verzekeringsvennootschap om de
korting op de rentevoet te bekomen. De
wijziging van een verzekeringspremie is
echter een beslissing van de betrokken
verzekeringsmaatschappij en niet van de
kredietgevende bank.

Kan de consument zich verzetten
indien hij het voordelige tarief
verliest indien de instelling
oordeelt dat hij niet langer aan de
gekoppelde voorwaarden voldoet?
Wat kan de klant doen?
Indien de cliënt niet langer voldoet aan de
voorwaarden voor het bekomen van een
voordelig tarief, verliest hij dit tarief. De
cliënt dient er dus voor te zorgen dat hij aan
de voorwaarden blijft voldoen. Ombudsfin
kan enkel nakijken of de voorwaarden
voldoende duidelijk gesteld waren.

Is er een evolutie in het aantal
klachten hierover? Volgen de
kredietinstellingen het advies van
Ombudsfin?
Het aantal klachten over deze materie en
over hypothecaire kredieten in het algemeen
is verminderd de voorbije jaren. Ombudsfin
houdt geen concrete resultaten bij per
thema of subthema. Algemeen gesteld,
kon Ombudsfin in 2014 in 91% van de
gegronde dossiers een oplossing bereiken.
Cijfers omtrent de behandelde thema’s en
resultaten, vindt u terug in de jaarverslagen
van Ombudsfin, die gepubliceerd zijn op
de website www.ombudsfin.be (onder
Publicaties - Jaarverslagen).

Françoise Sweerts, ombudsman bij Ombudsfin

 Kent u concrete gevallen waarin
de klant negatieve gevolgen
ondervindt wanneer hij niet langer
voldoet aan één van voorwaarden
die gekoppeld waren aan zijn
woonkrediet? Laat het ons gerust
weten via info@bzb.be en wij
bezorgen deze aan Johan Klaps.

Mondelinge vraag
Johan Klaps over precontractuele

informatieverplichting

NVA-volksvertegenwoordiger Johan Klaps in het federaal parlement.

Het Wetboek Economisch Recht werd twee
jaar geleden ingevoerd. In dit wetboek
werd ook de Wet van 19 december 2005
betreffende de precontractuele informatie
commerciële samenwerkingsovereenkomsten opgenomen. Tegelijkertijd werd deze
laatste wet herzien. Voortaan zou ze ook
van toepassing zijn op de handelsagenten. Maar zoals we eerder al berichtten,
werden de bank- en verzekeringsagenten
merkwaardig genoeg expliciet uit het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten,
ondanks dat het Arbitragehof in een arrest
van 2001 al oordeelde dat zij wel degelijk
onder de wet op de handelsagentuurovereenkomsten vielen. De Raad van State
hekelde de uitsluiting al bij het ontwerpen
van de wet aangezien deze een mogelijke
schending inhoudt van de grondwet betreffende het verbod op discriminatie.
De bank- en verzekeringsagenten worden
gediscrimineerd. Bovendien is er een

juridisch vacuüm, wat leidt tot rechtsonzekerheid. BZB stelde in 2014 al een
procedure in bij het Grondwettelijk Hof
tot vernietiging van deze uitsluiting. Johan
Klaps stelde samen met CD&V volksvertegenwoordiger Leen Dierick minister van
Economie Kris Peeters de vraag of het niet
beter is om proactief te werken naar een
oplossing die deze discriminatie oplost, in
de plaats van te wachten op een mogelijke
veroordeling van het Grondwettelijk Hof.

arrest te wachten. Ik wil dat rustig bekijken.
Het kan immers nog een tijdje duren eer
het arrest er is. Als er in de sector een
duidelijke vraag is om proactief te handelen, moet men mij de nodige argumenten
geven, rechtstreeks of via u.”

De minister stelde in zijn antwoord dat
hij meent dat het beter is om te wachten
op het oordeel van het Grondwettelijk Hof
vooraleer een wijziging aan te brengen. Hij
voegde daar wel nog aan toe dat hij open
staat voor argumenten om dat proactief in
te grijpen.

 BZB heeft intussen aan
zowel de minister als aan
volksvertegenwoordiger Johan
Klaps de in haar ogen overtuigende
argumenten om proactief te
handelen overgemaakt. Het is
immers nu dat de sector volop
in beweging is en dat er nieuwe
agentschapscontracten worden
getekend.

Minister van Economie Kris Peeters:
“Ik sta altijd open voor argumenten om
sommigen ervan te overtuigen niet op het

INTERVIEW
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Focus op

anti-witwasverplichtingen
De anti-witwaswet legt verschillende verplichtingen op aan niet-verbonden
verzekeringstussenpersonen die bemiddelen voor producten leven. Eén van de belangrijkste
verplichtingen is dat ze moeten samenwerken met de Cel voor Financiële Informatieverwerking
(CFI). Daarnaast moeten ze een verantwoordelijke aanduiden voor het voorkomen van witwassen
van geld en de financiering van terrorisme en hun personeelsleden en medewerkers voldoende
opleiden en sensibiliseren over deze problematiek. Ook moeten ze interne procedures opstellen.
BZB heeft Steven Thiré, vennoot bij Lige Advocaten, gevraagd om hiervoor een model uit te werken.
Eerder gaf hij op vraag van BZB een seminarie met Geert Delrue, gerechtelijk commissaris bij de
Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen en specialist in witwasonderzoeken.
Wij stelden hen een aantal vragen.
Met Virginia Schreurs, adviseur levensverzekeringen bij Assuralia, hadden we het over de invloed
van de nieuwe Europese richtlijn inzake anti-witwas op de Belgische wetgeving- en gedragscode.
Midden mei raakte bekend
dat BNP Paribas Fortis haar
risicoklanten gaat screenen om uit
te zoeken of ze geen onwettige of
onethische activiteiten uitvoeren,
zoals witwaspraktijken of
terrorismefinanciering. Waarom
doet de bank dit en zijn er nog
banken die dergelijke screenings
doen?

Geert Delrue, gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen

Geert Delrue: Eerst en vooral is de
financiële regelgeving de laatste jaren
exponentieel toegenomen. Niet alleen als
gevolg van de financiële crisis, maar ook
steeds meer in het kader van de bestrijding
van witwassen en financiering van
terrorisme. De toepassing van deze nieuwe
regels door de financiële instellingen is
dan ook prioriteit geworden. Vooral omdat
er ook meer controle gebeurt door de
toezichthoudende overheden, zoals de
FSMA. En wie de nieuwe regels niet correct
naleeft, riskeert serieuze boetes. Anderzijds
kunnen financiële instellingen het zich niet
meer veroorloven om imagoschade op te
lopen door in relatie te worden gebracht
met feiten van witwassen en financiering
van terrorisme. Vandaar ook dat alle
Belgische financiële instellingen grote
inspanningen leveren om compliant te zijn
met onder andere de anti-witwaswetgeving
en de anti-terrorismewetgeving.

Niet-verbonden
verzekeringsagenten en
verzekeringsmakelaars zijn
verplicht om aan het CFI te
melden als er een vermoeden is
van verdachte transacties. Hoe
gaat een aangifte praktisch in zijn
werk?
Geert Delrue: De aangifte van verdachte
financiële transacties is één van de
verplichtingen waaraan men als nietverbonden verzekeringsagent en
verzekeringsmakelaar in het kader van de
anti-witwaswetgeving moet voldoen. De
aangifte kan schriftelijk per brief of fax
gebeuren, maar ook langs elektronische
weg, zoals bijvoorbeeld per e-mail.
Sommige banken beschikken zelfs over
een informaticatoepassing waarbij zij
online een aangifte kunnen doen bij de
CFI. Niet-verbonden verzekeringsagenten
en verzekeringsmakelaars kunnen een
aangifteformulier downloaden op de
website van BZB of op de website van de
CFI (www.ctif-cfi.be).

Is de melding anoniem? Welke
sancties riskeert de tussenpersoon
indien hij geen melding doet?
Geert Delrue: De aangifte bij de CFI is
niet anoniem. Uiteraard is het mogelijk
om anoniem een aangifte te doen,
maar dat is niet wenselijk. Wanneer de
tussenpersoon een correcte aangifte
doet bij de CFI, krijgt hij immers een
burgerrechtelijke, strafrechtelijke en
tuchtrechtelijke immuniteit. Dit betekent
dat wanneer de aangifte leidt tot een strafen tuchtonderzoek, hij niet kan gestraft
worden. De tuchtrechtelijke boetes die
kunnen worden opgelegd, kunnen wel
oplopen tot € 1.250.000. Verder kunnen
er ook geen burgerrechtelijke procedures
worden ingespannen tegen de melder.
Behalve indien men mededader of
medeplichtige is. De identiteit van de
melder blijft wel enkel en alleen gekend bij
de CFI.

Wat gebeurt er precies nadat
er een melding bij de CFI werd
gedaan?
Geert Delrue: Meestal staat men nogal
weigerachtig tegenover een melding
omdat men vreest dat de cliënt zal weten

dat men een aangifte heeft gedaan bij de
CFI. Wanneer iemand een aangifte doet
bij de CFI, gaat men eerst en vooral een
screening doen van de betrokkene. Dit
wil zeggen dat de CFI allerlei databanken
raadpleegt en financiële inlichtingen inwint
om zich een beeld te kunnen vormen van
de vermogenstoestand van betrokkene.
Wanneer die niet naar voren komt als
een mogelijke witwasser, dan houdt het
verhaal hier op. De aangifte blijft enkel
nog aanwezig bij de CFI en kan later nog
terug opgeroepen worden wanneer er nog
aangiftes zouden gebeuren in verband met
die persoon of vennootschap. Wanneer
het onderzoek van de CFI leidt tot ernstige
aanwijzingen in verband met witwassen en
mogelijk financiering van terrorisme, dan
wordt het dossier overgemaakt aan het
parket. Hierbij wordt de identiteit van de
melder niet meegedeeld. De identiteit van
de melder blijft bij de CFI en komt dus niet
terecht in het strafdossier. De anonimiteit
van de melder is als essentiële voorwaarde
vermeld in de anti-witwaswetgeving.
Wanneer het parket verder oordeelt dat een
opsporingsonderzoek of een gerechtelijk
onderzoek zich opdringt, wordt het dossier
naar de politie doorgestuurd. Na het
politieonderzoek kan het parket de dader
voor de rechtbank dagen.

Wat als een tussenpersoon een
melding doet over een bepaalde
transactie van een klant en die
klant verdachte transacties blijft
doen? Dient hij telkens opnieuw
een melding te doen? Of volstaat
die ene melding?
Geert Delrue: De burgerlijke, strafrechtelijke
en tuchtrechtelijke immuniteit heeft alleen
betrekking op de financiële transactie
waarvoor men melding heeft gedaan. Dus
in principe moet men voor elke verdachte
transactie een melding doen. Wanneer een
agent zelf tussenkomt bij een dergelijke
transactie moet hij weigeren. Anders kan
hij vervolgd worden als mededader of
medeplichtige. In het uiterste geval, mag
hij de transactie laten doorgaan, maar
moet hij onmiddellijk daarna een aangifte
doen bij de CFI om te kunnen genieten van
de immuniteit. Indien de cliënt verdachte
transacties blijft uitvoeren, dan moet de
tussenpersoon de cliëntrelatie beëindigen.

Het grootste deel van de
meldingen gebeurt door de
verzekeraars. Tussenpersonen
doen in mindere mate melding?
Hoe zou je dit verklaren?
Geert Delrue: Vermoedelijk
beschouwen tussenpersonen deze
meldingsplicht als niet van toepassing
op hen. Maar opgelet, gezien banken
en verzekeringsmaatschappijen meer
en meer zelf cliënten strenger screenen,
ontslaat dit de tussenpersonen niet
van hun verantwoordelijkheid om
hun cliënt te identificeren conform de
anti-witwasregelgeving. Zij staan in
de eerste linie en dienen bij verdachte
transacties altijd te melden en kunnen
dit niet overlaten aan hun bank of
verzekeringsmaatschappij, met de
bedenking “Zij zijn ook meldingsplichtig”.
Iedereen in de keten is en blijft
verantwoordelijk voor het melden aan
de CFI bij kennis van vermoedelijke
witwastransacties.
Geert Delrue: “Het feit dat banken en
verzekeringsmaatschappijen meer en
meer zelf cliënten strenger screenen,
ontslaat dit de tussenpersonen niet
van hun verantwoordelijkheid om hun
cliënt te identificeren conform de antiwitwasregelgeving”.

Welke boodschap geef je de
tussenpersoon nog graag mee?
Geert Delrue: Dé boodschap luidt: bij
twijfel altijd melden, zo stel je jezelf vrij van
mogelijke burgerrechtelijke, strafrechtelijke
en tuchtrechtelijke sancties.

De anti-witwaswet verplicht de
tussenpersoon onder meer op om
interne procedures op te stellen.
Om haar leden hierbij te helpen
hebt u op vraag van BZB een
model uitgewerkt. Wat houdt dit
model precies in?
Steven Thiré: Het model voorziet
onder andere in een procedure op het
vlak van de aanstelling van een antiwitwasverantwoordelijke, alsook zijn
taken, het opstellen van een jaarlijkse
activiteitenrapport in de praktijk, een
model van melding aan de CFI, de aanpak
van de permanente vorming van het
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personeel in de praktijk, gegevensbewaring
en de verplichte medewerking in geval van
controle door FSMA.

Er is toch een gedragscode in
de sector? Is deze dan niet
voldoende?
Steven Thiré: In de sectorcode wordt de
toepassing van de anti-witwaswetgeving
op de verzekeringssector verduidelijkt.
Maar het volstaat niet om een afdruk
van de sectorcode op kantoor te hebben
liggen om in orde te zijn met de wettelijke
verplichtingen. De wet schrijft immers
voor dat er fysiek een interne procedure
moet zijn. Dit werd recent ook nog
bevestigd door FSMA. Het model bouwt
verder op de verplichte sectorcode en
vormt een antwoord op de vraag hoe deze
op de werkvloer dient te worden toegepast.

In principe zal het volstaan om het model
in te vullen, aangezien de toepassing van
de wettelijke verplichtingen niet wordt
gekoppeld aan de omvang of specialisatie
van het kantoor. Niettemin adviseren
we om steeds het model te toetsen aan
de organisatie van het kantoor en dus
zijn afwijkingen niet uitgesloten. Elk
kantoor dient ook steeds rekening te
houden met de bestaande afspraken met
verzekeringsmaatschappijen op vlak van
de naleving van de sectorcode. In de mate
dat er bepaalde specifieke afspraken zijn,
dienen deze uiteraard ook gerespecteerd
te worden.

Hoe moet de tussenpersoon het
model gebruiken?

Steven Thiré, vennoot bij Ligé advocaten

Steven Thiré: Bij de redactie van het
model werd ernaar gestreefd om de
administratieve last die de verplichting
tot naleving van de anti-witwaswetgeving
meebrengt tot een minimum te herleiden.

 Het model van interne procedures
vindt u in het ledengedeelte van
onze website.









  
  

    
    

Moeten tussenpersonen in banken beleggingsdiensten ook melden
aan de CFI wanneer zij vermoeden
dat één van hun klanten bezig is
met witwaspraktijken?
Steven Thiré: Bankagenten vallen niet
onder de toepassing van de preventieve
witwaswetgeving en dienen zich te
schikken naar de instructies van hun
principaal. Voor bankmakelaars ligt dit
anders. Zij dienen zelf de preventieve
witwaswetgeving na te leven en dus
desgevallend zelf te melden.

Virginia Schreurs, adviseur levensverzekeringen
bij Assuralia

Vorige week werd een nieuwe
Europese richtlijn goedgekeurd
ter bestrijding van witwassen
en financiering van terrorisme.
Wat was de aanleiding voor
die wijziging? Was de huidige
regelgeving niet voldoende?
Virginia Schreurs: Witwassen van geld en
de financiering van terrorisme zijn helaas
geen statische fenomenen. Om over een
efficiënt wettelijk kader te beschikken in

de strijd tegen het witwassen dient dit
kader regelmatig te worden aangepast
aan de kennis die men verwerft over
nieuwe witwasmethodes. De methodes
die worden gebruikt door witwassers en
terroristen wijzigen immers voortdurend
om optimaal gebruik te maken van de
zwakheden van het financieel stelsel en zo
ongedetecteerd te blijven.
De Financiële Actiegroep, kortweg
FATF, is de globale autoriteit
inzake witwaspreventie. Deze
intergouvernementele organisatie volgt
de evoluties in witwastechnieken op en
legt de globale standaarden vast die als
leidraad dienen te worden gehanteerd voor
een doeltreffend preventiebeleid inzake
witwaspogingen. In februari 2012 heeft zij
haar standaarden inzake witwaspreventie
geactualiseerd om rekening te houden
met de nieuwe ontwikkelingen inzake
witwasmethoden.
Deze standaarden vormden de basis van
de vorige versie van de Europese antiwitwasrichtlijn. Naar aanleiding van de
actualisering van de standaarden drong
zich dus ook een aanpassing van de
richtlijn op.

Volgt Assuralia deze materie op?
Ook op Europees niveau?
Virginia Schreurs: Assuralia volgt de
wetgeving rond witwaspreventie van
nabij op, zowel op Belgisch, op Europees
niveau en zelfs op internationaal niveau,
meer bepaald de aanbevelingen van de
Financiële Actiegroep of FATF. Ook tracht
zij op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen inzake witwastechnieken via
de informatie die de CFI ter beschikking stelt.

Zijn de wijzigingen opgelegd
vanuit Europa van die aard dat
de bestaande gedragscode moet
worden gewijzigd? Zo ja, zullen
de beroepsverenigingen van de
tussenpersonen waaronder ook
BZB hierbij betrokken worden?
Virginia Schreurs: Bij de omzetting van de
Europese richtlijn in Belgisch recht zal de
bestaande gedragscode grondig dienen te
worden geëvalueerd om na te gaan of, en
zo ja, op welke vlakken zij dient te worden
aangepast aan het nieuwe wettelijke
kader. Aangezien de tussenpersonen
in de eerste lijn staan in de strijd tegen
witwaspogingen is het evident dat
Assuralia hierrond contact zal opnemen
met hen.

Besteden verzekeringstussenpersonen naar uw aanvoelen voldoende
aandacht aan de bestrijding van
witwassen?
Virginia Schreurs: Uiteraard hebben de
beroepsfederaties van tussenpersonen
hierin beter een vinger aan de pols dan
Assuralia. Assuralia krijgt wel af en toe de
vraag waarom de cijfers van de meldingen
van mogelijke witwaspogingen aan de CFI
relatief laag liggen in de sector, en met
name de cijfers van de meldingen door
verzekeringstussenpersonen. Een directe
verklaring is hier niet voorhanden: komen
er minder witwaspogingen binnen via het
kanaal van de tussenpersonen of worden
er minder gedetecteerd? In ieder geval is
het zeker dat witwaspreventie voldoende
aandacht verdient, niet in het minst
omwille van de strenge sancties die nog
verder worden verscherpt via de nieuwe
anti-witwasrichtlijn.

Samen zijn we sterk
Bent u nog geen lid? Wees solidair met uw collega’s en sluit
vandaag nog aan. Samen zijn we sterk!
BEZORG ONS HET AANSLUITINGSFORMULIER OP DE ACHTERZIJDE
INGEVULD TERUG VIA INFO@BZB.BE OF PER FAX: 055 20 61 09.
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Test uw kennis met de
Anti-witwasquiz
Een trouwe cliënt met een zelfstandige zaak doet al jarenlang regelmatig cashstortingen op zijn persoonlijke rekening.
Maandelijks gemiddeld € 5.000. In 2005 heeft hij met een deel van dit geld een belegging gedaan in Luxemburg van € 30.000.
Hij wil dit geld terug naar België brengen en het hier op zijn rekening en/of een rekening zijn familieleden plaatsen of
beleggen in een verzekeringsproduct bij uw kantoor. Weet u wat te doen in de volgende gevallen? Opgelet: In situatie 1 en 4
handelt u in de hoedanigheid van bankagent en dient u rekening te houden met het beleid van uw bank.

De cliënt vertelt u dat hij dit geld via
een ander kantoor heeft belegd in een
verzekeringsproduct in Luxemburg.
Hij heeft het niet aangegeven aan de
belastingen. Hij wil het nu terugbrengen
naar België en op een rekening van zijn
zoon plaatsen bij uw kantoor. U zegt hem:
a) Dat gaat niet zomaar. Vooraleer u
dit geld op een rekening in België
kan plaatsen, moet u een fiscale
regularisatie doen.
b) Geen enkel probleem. Breng het geld
maar mee, ik zal het op uw rekening
plaatsen.
c) Dat gaat niet zomaar. Vooraleer u
dit geld op een rekening in België
kan plaatsen, moet u een fiscale
regularisatie doen. Indien u dit niet
doet, moet ik weigeren om het geld op
uw rekening te plaatsen. Anders ben ik
medeplichtig aan witwassen.

SITUATIE 2:
De cliënt vertelt u dat hij het geld
via uw kantoor heeft belegd in een
verzekeringsproduct in Luxemburg,
maar het niet heeft aangegeven aan
de belastingen. De cliënt wil het nu
terugbrengen naar België en beleggen
in een nieuw verzekeringsproduct bij uw
kantoor. U zegt hem:
a) Geen enkel probleem. Breng het geld
maar mee, ik zal het beleggen in een
verzekeringsproduct.
b) Dit kan niet zomaar. Vooraleer u
dit geld op een rekening in België
kan plaatsen, moet u een fiscale
regularisatie doen. Indien u dit
niet doet en u het geld in een
verzekeringsproduct wenst te beleggen,
dan moet ik dit weigeren. Anders ben ik
medeplichtig aan witwassen.

d) Dat gaat niet zomaar. Vooraleer u
dit geld op een rekening in België
kan plaatsen, moet u een fiscale
regularisatie doen.

SITUATIE 3:
De cliënt vertelt u dat hij het geld via een
ander kantoor heeft belegd in een verzekeringsproduct in Luxemburg. Hij heeft het
niet aangegeven op zijn belastingaangifte.
Hij zegt dat hij het heeft teruggebracht
naar België en het op zijn rekening heeft
gestort of overgeschreven heeft bij een
andere bank en dat hij dit nu bij u wil
beleggen, ofwel in een verzekeringsproduct
of in aandelen. U zegt hem:
a) Dit kan niet zomaar. Vooraleer u dit
geld in België kan investeren, moet u
een fiscale regularisatie doen. Indien u
geen attest van fiscale regularisatie kan
voorleggen en u wenst dit geld bij min
een verzekeringsproduct of in aandelen
te beleggen bij mij, dan moet ik dit
weigeren. Anders ben ik medeplichtig
aan witwassen.
b) Dit kan niet zomaar. Vooraleer u
dit geld op een rekening in België
kan plaatsen, moet u een fiscale
regularisatie doen.
c) Geen enkel probleem. Breng het geld
maar mee, ik zal het beleggen in
verzekeringsproduct of in aandelen.

SITUATIE 4:
De cliënt heeft het geld via een ander
kantoor belegd op een termijnrekening in
Luxemburg. Hij heeft het niet aangegeven
op zijn belastingaangifte. Hij vertelt u
dat hij via een website of via een e-mail
heeft vernomen dat een persoon via
een buitenlandse firma dit geld zonder
problemen kan overschrijven op zijn
privérekening bij uw kantoor. U zegt hem:

a) Geen enkel probleem. Laat dit geld
maar overschrijven, ik zal het beleggen
in verzekeringsproduct.
b) Dit kan niet zomaar. Vooraleer u
dit geld op een rekening in België
kan plaatsen, moet u een fiscale
regularisatie doen. Indien u geen attest
van fiscale regularisatie kan voorleggen
en het wenst over te schrijven op uw
privérekening om het daarna in een
verzekeringsproduct te beleggen, dan
moet ik dit weigeren. Anders ben ik
medeplichtig aan witwassen.
c) Dat gaat niet zomaar. Vooraleer u
dit geld op een rekening in België
kan plaatsen, moet u een fiscale
regularisatie doen.

SITUATIE 5:
De cliënt komt bij u met een cheque voor
een bedrag van € 25.000, getrokken op een
Luxemburgse bank. De cheque vertoont
geen enkele relatie met een eventuele
commerciële transactie van de cliënt. Hij
wenst dit bedrag bij uw kantoor op zijn
rekening te plaatsen of te beleggen in een
verzekeringsproduct. De cliënt vertelt u
verder niks. U zegt hem:
a) Vooraleer u dit geld op een rekening in
België kan plaatsen, moet u een fiscale
regularisatie doen.
b) Geen enkel probleem, ik zal de cheque
op uw rekening plaatsen.
c) Dit kan niet zomaar. Gezien de cheque
getrokken is op een Luxemburgse
bank, moet ik u eerst vragen naar de
oorsprong van dit geld en een attest
van fiscale regularisatie. Indien u geen
fiscale regularisatie hebt gedaan en u
die cheque op uw rekening wenst te
plaatsen, dan moet ik u dit weigeren.
Anders ben ik medeplichtig aan
witwassen.

Juiste antwoorden: 1: c, 2: b, 3: a, 4: b, 5: c

SITUATIE 1:

Banken
op het matje geroepen door FSMA
Enkele weken geleden kwam in het nieuws dat vier banken
door de FSMA op de vingers werden getikt omdat ze kmo’s
opzadelden met te complexe financiële producten. Ze werden
verplicht om een regeling uit te werken in het voordeel van
de gedupeerde ondernemingen. Uitzonderlijk in ons land en
misschien wel een precedent.

De afgelopen jaren hadden heel wat kmo’s
het moeilijk om een krediet op langere
termijn met een vaste rente te verkrijgen.
Daardoor werden ze vaak gedwongen om
kortlopende kredieten tegen een variabele
rente te aanvaarden. Om zich te beschermen tegen een eventuele rentestijging
boden verschillende banken hen een renteswap aan. Door die renteswap wordt de
variabele rente - die de ondernemer aan de
bank moet betalen - door de bank terugbetaald in ruil voor het betalen van een vaste
rente door de ondernemer, aangevuld met
de nodige kosten en winstmarge voor de
bank.
Maar onder die complexe financiële producten ging een addertje schuil. De swaps
bleken heel wat onverwachte gevolgen
te hebben, waarvoor de bank de ondernemingen niet had gewaarschuwd. Door
de aanhoudende rentedaling kwamen ze
in de problemen. In heel wat Europese
landen dienden verschillende kmo’s een
klacht in. In België hadden ze voornamelijk
betrekking op een complexe variant van de
rente-swaps, de zogenaamde ‘Bermudan
callable swaps’. Die houden in dat er naast
een renteswap bijkomend een optie wordt

verkocht die de bank mogelijkheid geeft
om het rentederivaat op welbepaalde tijdstippen stop te zetten. De kmo’s kunnen
dat echter niet.
De federale overheid greep in en de FSMA
voerde een onderzoek naar de omvang
van het probleem en de naleving van de
toepasselijke informatie- en zorgplicht. De
toezichthouder analyseerde contracten
tot 1 november 2007, toen de Europese
MiFID-regels van kracht werden. Die
gelden ook voor niet-professionele klanten,
waartoe kmo’s doorgaans behoren.
Uit de inspecties van de FSMA bleek dat
het aantal Bermudan Swaps in ons land
beperkt bleef. 363 contracten voor 330
cliënten van vier banken, volgens de pers
wellicht de grootbanken. Het nominale
kredietbedrag van die contracten is 676,4
miljoen euro. Dit is eerder beperkt in
vergelijk met de omvang van het probleem
in vele andere Europese landen, vooral in
Nederland en Groot-Brittannië.
De inspecties toonden ook aan dat de
banken niet konden bewijzen dat ze bij de
verkoop van de producten al hun informa-

tieverplichtingen zijn nagekomen en dat
ze de zorgplichtregels voldoende hebben
nageleefd. Zo konden ze bijvoorbeeld
niet aantonen dat de kmo’s de kenmerken van de swapovereenkomsten goed
hadden begrepen, de risico’s goed konden
inschatten en dat ze waren afgestemd op
de behoeften.
Daarop werden de betrokken instellingen
verplicht om een regeling uit te werken in
het voordeel van de kmo’s. Ze dienden de
ingewikkelde swapcontracten te vervangen
door de klassieke “plan vanilla swaps”
waarbij de bank het contract niet langer in
haar voordeel vervroegd kan stopzetten.
De kosten voor de omzetting zijn voor de
bank en de kmo’s krijgen een onderling
overeen te komen commerciële forfaitaire
tegemoetkoming.
Het is eerder uitzonderlijk in ons land dat
de FSMA de banken een dergelijke regeling
oplegt, zo niet een precedent.
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Consumentenombudsdienst

doopvont

onder de

Vanaf 1 juni is er één federaal aanspreekpunt voor consumenten: de Consumentenombudsdienst.
Die ombudsdienst is het centraal aanspreekpunt voor consumenten met klachten en moet hen
helpen bij het vinden van een oplossing voor een geschil met een handelaar buiten de rechtbanken.
Voortaan kunnen ook klanten met een klacht over een financieel product of dienst bij de dienst
terecht. Deze worden dan doorverwezen naar de Ombudsman in financiële geschillen en de
Ombudsman van de Verzekeringen.

Een ijskast die niet werkt zoals het moet,
een foutieve factuur, een hotel die in plaats
van het beloofde paradijs je ergste nachtmerrie blijkt te zijn. De kans is groot dat
we zelf ooit iets gelijkaardig meemaken.
Maar wist u waar u met uw klacht terechtkon? Tot voor kort was het antwoord niet
zo eenvoudig. Met een klacht over de levering van uw nieuwe salon kon u terecht bij
de Geschillencommissie Meubelen. Maar
wat als u een klacht had over de catering
van uw huwelijksfeest en de cateraar niet
wou inbinden? Dan restte u niets anders
dan dit voor de rechtbank uit te vechten.

VOOR ELKE SECTOR
EN ELK GESCHIL

Er bestonden al heel wat ombudsdiensten
en geschillencommissies zoals de Ombudsman van de verzekeringen en Ombudsfin
(voor de banken), maar niet in elke sector
en dus niet voor elk geschil. Voor klachten
over producten of diensten waarvoor nog
geen erkende instelling bestond, diende de consument naar de rechtbank te
gaan. Daar is nu verandering in gekomen.
Vanaf 1 juni kan men voor allerlei klachten
terecht bij één overkoepelende dienst: de
Consumentenombudsdienst (COD).
De COD is bevoegd om elke aanvraag tot
buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. De
kersverse dienst fungeert als wegwijzer

naar de verschillende ombudsdiensten en
geschillencommissies. Naargelang de aard
van de aanvraag maakt ze die ofwel over
aan een entiteit die gekwalificeerd is, ofwel
behandelt ze de aanvraag zelf als er geen
bevoegde gekwalificeerde entiteit voor de
regeling van het geschil bestaat.
Het is nog niet duidelijk voor welke sectoren er gekwalificeerde entiteiten komen.
De bestaande entiteiten moesten ondanks
hun vele jaren ervaring in het kader van
de nieuwe wetgeving een erkenningsdossier indienen bij de FOD Economie.
Ombudsfin haalde de erkenning als een
van de eerste binnen. Verschillende sectoren waarvoor nog geen erkende entiteit
bestond, zijn al in gang geschoten om een
eigen ombudsdienst of geschillencommissie op te richten.

GEEN
BEROEPSINSTANTIE

De COD heeft geen rol als beroepsinstantie. Wie niet tevreden is over de klachtenbehandeling door een van de erkende
ombudsdiensten kan niet vragen dat de
COD het dossier opnieuw behandelt. Dan
rest er enkel nog de rechtbank. Om ervoor
te zorgen dat de klant nog naar de rechtbank kan wanneer hij niet tevreden is over
de buitengerechtelijke poging, worden de
verjaringstermijnen tijdens de klachtenbehandeling opgeschort.

EUROPA

Met de oprichting van de Consumentenombudsdienst komt België tegemoet aan

de Europese verplichting om ervoor te zorgen dat vanaf juli 2015 elk geschil tussen
een Europese consument en een Belgische
onderneming aan een gekwalificeerde
ombudsdienst kan worden voorgelegd. Op
bepaalde vlakken gaan de voorschriften in
België verder dan wat de Europese richtlijn
voorschrijft. In ons land moet de COD bijvoorbeeld gratis werken voor de geschillen
die hij niet doorverwijst en mag hij ook
niet opleggen dat het dispuut minstens
om een bepaald drempelbedrag gaat. Zo
kan inzicht worden verkregen in knelpunten die per consument om een beperkte
som gaan, maar wel veel consumenten
treffen.
Eerst moet de consument wel altijd zijn
probleem aankaarten bij de leverancier.
Europa laat het aan de lidstaten over om te
bepalen of de adviezen bindend zijn voor
beide partijen. In België geldt dat niet voor
de ombudsdiensten, ook niet voor het
COD. Besluiten van de geschillencommissies zijn wel bindend.

De wet voorziet trouwens dat de
ondernemingen, in dit geval de financiële
instellingen en hun tussenpersonen, op
hun niveau hun cliënten op een heldere,
begrijpelijke en makkelijk toegankelijke
manier moeten informeren omtrent
het bestaan van een buitengerechtelijke
geschillenregeling en welke gekwalificeerde
entiteit daarvoor bevoegd is. Zij moeten
daarbij de contactgegevens en de website
van de betrokken gekwalificeerde entiteit
vermelden.

TIP
 Zorg dat u uw klanten op een
heldere, begrijpelijke en makkelijk
toegankelijke manier informeert over
de contactgegevens en de website
van de betrokken ombudsdienst.

Practicali is uw nieuwe opleidingspartner voor praktische fiscale seminaries die u
als bankier of verzekeraar direct kunt gebruiken in uw praktijk.
De sprekers zijn professionele docenten. Wij zijn door FSMA erkend voor de bancaire en verzekeringsgerichte seminaries. Het volledige opleidingsaanbod vindt u op
onze website www.practicali.be.
Dit zijn de eerstkomende aanraders voor u:

FRANCOISE
SWEERTS,
OMBUDSMAN BIJ
OMBUDSFIN

Successieplanning met vastgoed
Herman Cools
donderdagnamiddag ........ 17-09-2015 ............. Gent
maandagnamiddag ........... 21-09-2015 ............. Antwerpen
maandagnamiddag ........... 28-09-2015 ............. Hasselt

Keuze op einde loopbaan

Wat als klanten van
tussenpersonen in bank en
verzekeringen bij de COD een
klacht indienen?
De Consumentenombudsdienst zal deze
klachten meteen doorsturen en verder
laten behandelen door de gekwalificeerde
entiteit, bevoegd voor de materie of de
tussenpersoon in kwestie. Klachten in
verband met producten en diensten
aangeboden door tussenpersonen in
bank- en beleggingsdiensten en door
kredietbemiddelaars (vanaf juli 2015)
zijn de bevoegdheid van Ombudsfin.
Klachten over verzekeringsproducten en
verzekeringstussenpersonen behoren tot
de bevoegdheid van de Ombudsman van
de Verzekeringen.

Gislenus Bats
donderdagnamiddag ........ 24-09-2015 ............. Herentals
maandagnamiddag ........... 28-09-2015 ............. Gent
donderdagnamiddag ......... 1-10-2015 .............. Antwerpen
maandagnamiddag .......... 26-10-2015 ............. Hasselt
maandagnamiddag ........... 16-11-2015 ............. Sint-Niklaas

Update erf- en registratiebelasting
Annick Ghysens
dinsdagavond ....................... 1-12-2015 .............. Gent
donderdagnamiddag .........3-12-2015 .............. Antwerpen
woensdagnamiddag ......... 9-12-2015 .............. Hasselt

Als BZB-lid geniet u 15 % korting op de deelnameprijs.
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De

btw-eenheid:

oplossing voor btw op

bestuurdersbezoldigingen?
In een artikel in de vorige editie van
Momentum (zie p. 14 - 15) werd nader ingegaan op de problematiek van
de btw op bestuurdersbezoldigingen
binnen de verzekerings- en financiële
sector. De btw-administratie is immers
van plan om vanaf 1 januari 2016 btw te
heffen op bestuurdersbezoldigingen die
vennootschappen of rechtspersonen in
rekening brengen voor hun prestaties als
bestuurder. Dit nieuwe standpunt van de
btw-administratie veroorzaakt uiteraard
een bijkomende en belangrijke btw-kost in
situaties waarbij – bijvoorbeeld – een vennoot van een verzekeringsvennootschap
zijn bestuurdersvergoedingen aan deze
vennootschap factureert via een aparte
managementvennootschap, en op deze
vergoedingen voortaan hierover 21% btw
zal moeten aanrekenen. Deze btw kan
door de verzekeringsvennootschap evenwel niet of slechts in geringe mate voor
btw-doeleinden in aftrek worden gebracht,
gezien de aard van haar eigen prestaties
(verzekeringsactiviteiten geven in beginsel
geen recht op btw-aftrek).
Het is niet uitgesloten dat de btw-administratie alsnog haar standpunt aanpast
en versoepelt, maar dit is absoluut niet
zeker. De btw-administratie lijkt enerzijds
begrip te tonen voor de specifieke situatie
van verzekeringsmakelaars en financiële
tussenpersonen, maar staat anderzijds zelf
onder druk van de Europese instanties om
op korte termijn alle bestuurdersbezoldigingen aan de btw te onderwerpen.

Voor wie op dit moment toch niet bij de
pakken wil blijven zitten (1 januari 2016
nadert met rasse schreden…) wordt hierna
onderzocht in welke gevallen de btw-eenheid een oplossing kan zijn voor deze
problematiek.

DE BTW-EENHEID – PRINCIPE EN
WERKING
Het stelsel van de btw-eenheid is een optioneel stelsel waarbij verschillende btw-belastingplichtigen er kunnen voor kiezen
om voor btw-doeleinden als één enkele
btw-belastingplichtige te worden aanzien.
Zelfs voor wie de voorwaarden vervult om
een btw-eenheid te kunnen vormen, is het
stelsel dus niet verplicht.
Vanaf de oprichting van de btw-eenheid
en gedurende haar hele bestaan treedt ze
naar de btw-administratie op in de plaats
van haar leden, en dit voor al hun rechten
en verplichtingen op het vlak van de btw.
Alle correspondentie tussen de btw-administratie en de leden van de btw-eenheid
verloopt via de vertegenwoordiger van
de btw-eenheid, namelijk een btw-belastingplichtige die lid is van de btw-eenheid
maar tegelijk ook de leden vertegenwoordigt naar de btw-administratie toe. Deze
vertegenwoordiger dient de btw-aangiftes
in en verzorgt de correspondentie met de
btw-administratie.
De leveringen van goederen en diensten
verricht tussen de leden van de btw-eenheid vallen door een wettelijke fictie echter

buiten de werkingssfeer van de btw. Dit betekent dat er in de relatie tussen de diverse
btw-belastingplichtigen die de btw-eenheid
vormen, géén btw dient te worden aangerekend. In ons hoger vermeld voorbeeld
betekent dit dus dat de managementvennootschap géén btw dient aan te rekenen
op haar prestaties als bestuurder van de
verzekeringsvennootschap, ervan uitgaande dat beide vennootschappen tot
eenzelfde btw-eenheid behoren.
Er dient wel nog btw aangerekend te
worden – tenzij er uiteraard een “gewone”
btw-vrijstelling geldt (zoals bijvoorbeeld
geldt voor heel wat prestaties binnen de
verzekerings- en financiële sector) – aan
klanten of aan andere derde partijen.
Keerzijde van de medaille is wel dat het
recht op btw-aftrek voor alle leden van
de btw-eenheid op dezelfde wijze wordt
bepaald, namelijk afhankelijk van de aard

 Eind vorig jaar besliste de btw-administratie om rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een
vennootschap optreden, vanaf 1 januari 2015 te onderwerpen aan de gewone btw-regels. De inwerkingtreding werd met één
jaar uitgesteld nadat BZB in haar overleg met het kabinet en de administratie had gewezen op de enorme impact voor de
zelfstandige financiële tussenpersonen.

van de handelingen die de btw-eenheid
naar klanten en derde partijen toe, levert.
Dit betekent concreet dat voor alle btw-belastingplichtigen die tot een btw-eenheid
behoren, eenzelfde recht op btw-aftrek
geldt. Indien de btw-eenheid naar klanten
toe slechts verzekerings- of financiële
diensten levert die volgens art. 44 W.BTW
geen btw-aftrek toelaten, dan is het recht
op aftrek voor alle leden van de btw-eenheid, gelijk aan nul. Wel dient er geen btw
te worden aangerekend op de onderlinge
facturaties, inclusief diegene met betrekking tot de bestuurdersbezoldigingen.
De vraag is dan ook welke de meest voordelige btw-regeling is: via een btw-eenheid
btw op onderlinge bestuurdersbezoldigingen vermijden en globaal allicht een kleiner
recht op btw-aftrek genieten, of via aparte
btw-belastingplichtige vennootschappen
blijven werken, zonder btw-eenheid, mét
btw op onderlinge bestuurdersbezoldigingen maar met maximale btw-aftrek voor
de vennootschappen die wél activiteiten
verrichten die btw-aftrek toelaten (een
managementvennootschap die enkel
bestuurder is en hiervoor btw op haar
prestaties rekent behoudt in principe haar
volledig recht op btw-aftrek)?
Het antwoord op deze vraag dient ieder
voor zichzelf te berekenen. In bepaalde
gevallen kan het ongetwijfeld interessanter
zijn géén btw-eenheid op te starten, bijvoorbeeld wanneer relatief kleine bestuurdersbezoldigingen worden aangerekend
maar de managementvennootschap
toch nog met belangrijke investeringen
met btw-aftrek zit. Rekenwerk is hierbij
geboden…

VOORWAARDEN VOOR DE BTWEENHEID
Het opstarten en laten functioneren van
de btw-eenheid is uiteraard aan een aantal
regels en inhoudelijke voorwaarden onderworpen.
Artikel 4, § 2 van het W.BTW bevat de
basisregel in verband met de btw-eenheid.
Dit artikel bepaalt:
“De Koning kan, in de gevallen en volgens
de regels die Hij bepaalt, de in België geves-

tigde personen die juridisch gezien wel zelfstandig zijn, doch financieel, economisch en
organisatorisch nauw met elkaar verbonden
zijn, voor de toepassing van dit Wetboek als
één belastingplichtige aanmerken.”
Het Koninklijk Besluit nr. 55 van 9 maart
2007 (Belgisch Staatsblad 15 maart 2007)
bevat de praktische uitwerking van bovenstaande regel.
Om als een btw-eenheid te kunnen worden
aanvaard, moet cumulatief aan volgende
voorwaarden worden voldaan:
–– Het moet gaan om personen die in
België gevestigd zijn;
–– Het moet gaan om belastingplichtigen
in de zin van artikel 4, § 1 W.BTW. Het
kan hierbij zowel gaan om gewone
btw-belastingplichtigen, als om btw-belastingplichtigen die (voornamelijk)
vrijgestelde handelingen verrichten;
–– De leden moeten financieel nauw met
elkaar verbonden zijn;
–– De leden moeten organisatorisch nauw
met elkaar verbonden zijn;
–– De leden moeten economisch nauw met
elkaar verbonden zijn.
Hierna gaan we nader in op de verschillende vereisten van de noodzakelijke “nauwe
verbondenheid” tussen de leden.
De voorwaarde van de financiële verbondenheid is de belangrijkste. Aan deze voorwaarde is voldaan wanneer er tussen de
leden een rechtstreekse of onrechtstreekse
controleverhouding bestaat in rechte of in
feite (art. 1, § 1, 1 °KB nr. 55).
De btw-administratie neemt aan dat aan
deze voorwaarde voldaan is wanneer
een btw- belastingplichtige, rechtstreeks
of onrechtstreeks, 10 % of meer van de
maatschappelijke rechten bezit van een
andere vennootschap waarmee hij een
btw-eenheid wenst te vormen. Voor zover
een btw-belastingplichtige via meerdere
tussenpersonen cumulatief 10% of meer
van de maatschappelijke rechten bezit van
een andere vennootschap waarmee hij
een btw-eenheid wenst te vormen, wordt
deze voorwaarde eveneens geacht vervuld
te zijn.
De btw-administratie neemt tevens aan dat

deze voorwaarde vervuld is wanneer 10%
of meer van de maatschappelijke rechten
van de belastingplichtigen die deel wensen
te nemen aan de btw-eenheid, rechtstreeks
of onrechtstreeks, in dezelfde handen is.
Hierbij is het niet van belang of de aandeelhouder al dan niet deel uitmaakt van
de btw-eenheid.
Met andere woorden: er is tevens aan de
voorwaarde voldaan wanneer de aandeelhouder ervoor opteert om zelf geen deel
uit te maken van de btw-eenheid of zelf
geen deel kan uitmaken van de btw-eenheid.
Indien een lid van de btw-eenheid een
rechtstreekse deelneming heeft van meer
dan 50% in een andere btw-belastingplichtige worden de voorwaarden inzake
financiële, economische en organisatorische verbondenheid in hoofde van
laatstgenoemde geacht te zijn vervuld,
behoudens indien zij kunnen aantonen dat
zij organisatorisch, economisch of omwille
van andere omstandigheden niet met
elkaar verbonden zijn of kunnen zijn.
De vereiste van de organisatorische verbondenheid veronderstelt dat de leden in
rechte of in feite rechtstreeks of onrechtstreeks onder een gemeenschappelijke leiding staan, of dat zij hun werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk in gemeenschappelijk
overleg organiseren of dat zij in rechte
of in feite rechtstreeks of onrechtstreeks
onder de controlebevoegdheid staan van
één persoon.
Van nauwe economische verbondenheid is
sprake indien de voornaamste werkzaamheid van ieder van de leden van dezelfde
aard is, of indien hun werkzaamheden
elkaar aanvullen of beïnvloeden of kaderen
in het nastreven van een gezamenlijk economisch doel, of, ten slotte, de werkzaamheid van het ene lid geheel of gedeeltelijk
wordt uitgeoefend ten behoeve van de
anderen.
Indien men alle voormelde voorwaarden
erop naleest ontstaat de indruk dat de
vervulling van de organisatorische en
economische verbondenheid een relatief
gemakkelijk te nemen hindernis is voor
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vennootschappen die nauw samenwerken,
maar dat de vervulling van de financiële
verbondenheid in een aantal gevallen
moeilijker zal zijn of alvast enige reorganisatie zal vereisen.

AANVRAAG EN ADMINISTRATIEVE
REGELS
Zoals hierboven reeds aangehaald, is het
systeem van de btw-eenheid optioneel: het
is niet verplicht, maar treedt in werking
door het uitoefenen van een optie, zowel
door het geheel van de belastingplichtigen,
als individueel door elk van de leden.
Een uitzondering geldt voor een zogenaamd verplicht lid van een btw-eenheid:
dit is een btw-belastingplichtige waarin een
lid van de btw-eenheid een rechtstreekse
deelneming heeft van meer dan 50%.
Indien aan deze participatievoorwaarde
voldaan wordt, wordt betreffende btw-belastingplichtige verplicht deel te gaan
uitmaken van de btw-eenheid, tenzij men
alsnog het bewijs kan leveren dat ofwel de
economische, ofwel de organisatorische
verbondenheid ontbreekt.
De aanvraag voor de btw-eenheid geschiedt door een gemotiveerd verzoek dat

wordt ingediend door de vertegenwoordiger van de btw-eenheid namens en voor
rekening van de leden van de btw-eenheid.
Dit verzoek dient alle elementen en informatie te bevatten die moeten aantonen dat
alle voorwaarden voor de opstart van de
btw-eenheid vervuld zijn.
Dit verzoek geldt eveneens als aangifte van
een aanvang van werkzaamheid van de
btw-eenheid.

De voorbereiding voor de opstart van een
btw-aangifte zal dan ook de nodige timing
en zorgvuldigheid eisen…

Geert De Neef
Advocaat-vennoot Lydian
Anja Van de Velde
Advocate Lydian

De btw-administratie dient binnen de
maand haar beslissing over de aanvraag
van de btw-eenheid aan de vertegenwoordiger ervan mee te delen.
Een btw-belastingplichtige kan nadien ook
nog de btw-eenheid vervoegen, indien hij
door een volmacht die hij geeft aan de
vertegenwoordiger van de btw-eenheid formeel opteert om deel uit te maken van de
btw-eenheid. Deze optie geldt in principe
voor een termijn van drie jaar.

 BZB had via haar advocaat
intussen een dossier ingediend bij
de administratie met de bedoeling
om voor de zelfstandige financiële
tussenpersonen een vrijstelling
te bekomen. Onlangs zat BZB
opnieuw samen met de adviseurgeneraal en werd dit dossier verder
besproken. BZB hoopt tegen het
einde van de zomer duidelijkheid
te krijgen over de toepassing van
deze maatregel op de zelfstandige
financiële tussenpersonen.

Conclusie
De opstart van een btw-eenheid heeft in heel wat gevallen een aantal belangrijke voordelen: de leden van de btw-eenheid dienen
onderling geen btw aan te rekenen en de administratieve lasten kunnen er door verminderen. Immers, er moet slechts één enkele
periodieke btw-aangifte meer worden ingediend door de vertegenwoordiger van de btw-eenheid , die voor alle leden ervan geldt.
De diverse leden moeten dus afzonderlijk geen btw-aangifte meer indienen.
Tegelijk verbinden alle leden hun btw-lot wel aan mekaar: het recht op btw-aftrek wordt voortaan op groepsniveau of – beter
gezegd – “eenheidsniveau” bepaald. Een managementvennootschap die wenst toe te treden tot een btw-aangifte, maar zelf nog
met heel wat aftrekbare btw zit of nog heel wat te herziene btw op bedrijfsmiddelen heeft, dient haar rekening zorgvuldig te maken.
Immers, bij toetreding tot de btw-aangifte dient er een zogenaamde negatieve herziening te gebeuren door de managementvennootschap.
Er vindt in principe weliswaar kort daarop een positieve herziening plaats door, en ten voordele van, de btw-aangifte , doch de
combinatie van beide herzieningen kan in de praktijk toch tot een belangrijke btw-kost leiden.

Wij deden de test:
ondernemen zit in
het bloed van onze
Fintro-agenten.

Als ondernemer kan u dus met een gerust hart bij ons terecht voor al uw financiële
vragen en de beste service. Wie beter dan een ondernemer om een andere
ondernemer te begrijpen?
Bekijk het onderzoek naar het ondernemersgen op fintrobusiness.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. PNF0446.

S33069070 Fintro Annonce 180x128 Buiness BZB v1.indd 1
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Opleiding
WAARDEBEPALING BIJ OVERNAME
DONDERDAG 17 SEPTEMBER | DENDERMONDE |
14U00 - 17U00
U hebt intussen ongetwijfeld al veel opleidingen zien passeren
over overnames en fusies. Maar bent u in één van die opleidingen
precies te weten gekomen hoe u de waarde van een bank- of
verzekeringsportefeuille of - vennootschap concreet kan bepalen?
Sven Bonne, Executive Director Ernst & Young, legt u tijdens deze
praktijkgerichte opleiding heel concreet uit hoe u dit kan doen.

Inschrijven
Naam kantoor:
..................................................................................................
Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 1:
...................................................................................................
Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 2:
...................................................................................................

LOCATIE:
Hof Ter Velden
Geerstraat 84
9200 Dendermonde
Gratis parking achter het gebouw.

BZB-lidnummer : ....................................................................
Kantooradres:
...................................................................................................

SPREKER:

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

Sven Bonne, Executive Director Ernst & Young
Telefoon: ...................................................................................
E-mail:

PROGRAMMA:

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

Volgende punten staan op het programma:
Basisbegrippen
✓ Overzicht van het overnameproces
o Standpunt verkoper / koper
o Voorbereiding
o Mogelijke impact op waarde bepaling
✓ Zoom op financieel boekenonderzoek: Due Diligence
✓ Waardebepaling
o Vergelijkende methodes
		
• Multiples
o Intrinsieke methodes
		
• Netto actief waarde
		
• Geactualiseerde kasstromen (DCF)
o Specifieke items (optioneel)
		
• Immateriële activa
✓ Slotbemerkingen

KOSTPRIJS € 60

IK SCHRIJF IN VOOR

Donderdag 17 september:
Waardebepaling bij overname
Dendermonde - 60 € pp

Bezorg ons deze inschrijvingsstrook
ingevuld terug naar esther@bzb.be
of schrijf in via onze website
www.bzb.be/nl/opleidingskalender

Geniet
korting
op een opleiding van onze partners
BZB-leden genieten korting op het opleidingsaanbod van onze partners. Hieronder vindt u
enkele opleidingen die zij in het najaar van 2015 aanbieden. Voor een overzicht van hun volledige
opleidingsaanbod kan u terecht op hun website.

KLUWER OPLEIDINGEN (LIEVEN VAN BELLEGHEM)
ERF- EN SUCCESSIERECHT
Antwerpen (23 & 26 november), Gent (10 & 17 november), Lummen (12 & 18 november), Gits (9 & 16 november)
Geregelde bijscholing: 7 punten bank en 7 punten verzekering

SAMENLEVINGSVORMEN
Antwerpen (13 oktober), Gent (8 oktober), Lummen (20 oktober), Gits (1 oktober)
Geregelde bijscholing: 2 punten bank & 2 punten verzekering

FINANCIËLE ANALYSE VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSKANTOOR
Antwerpen (5 & 12 oktober), Gent (9 & 16 november)
Geregelde bijscholing: 6 punten bank & 3 punten verzekering

 Meer info en volledig
opleidingsaanbod:
www.bzb.be/uploads/
LievenVanBelleghem.pdf

FEBELFIN ACADEMY
KREDIETEN AAN ONDERNEMINGEN: FINANCIËLE ANALYSE
Brussel (1 & 2 oktober)
Geregelde bijscholing: 12 punten bank

KREDIETEN AAN PROFESSIONELEN EN STARTERS
Brussel (9 oktober)
Geregelde bijscholing: 6 punten bank

HET KREDIETVERLENINGSPROCES
Brussel (12 & 13 november)
Geregelde bijscholing: 12 punten bank

 Meer info en volledig
opleidingsaanbod:
www.febelfin-academy.be

PRACTICALI
SUCCESSIEPLANNING MET VASTGOED
Gent (17 september) Antwerpen (21 september) & Hasselt (28 september)
Geregelde bijscholing: 2 punten bank en 1 punt verzekering

KEUZE OP EINDE LOOPBAAN
Herentals (24 september & 26 oktober), Gent (28 september), Antwerpen (1 oktober), Sint-Niklaas (16 november)
Geregelde bijscholing: 1,5 punten bank en 1 punt verzekering

UPDATE ERF- EN REGISTRATIEBELASTING
Gent (1 december), Antwerpen (3 december), Hasselt (9 december)
Geregelde bijscholing: 3 punten bank en 1 punt verzekering

 Meer info en volledig
opleidingsaanbod: www.practicali.be
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Overdracht, fusie,
nieuwe vennoot?

U bent op zoek naar een overnemer, een kantoor om over te nemen, een vennoot of iets anders? Laat
het ons weten en wij nemen uw verzoek op in deze rubriek. Hieronder vindt u een overzicht van de
huidige verzoeken.

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN OVERNEMER VOOR:
✓ zelfstandig bankagentschap in regio Vlaams-Brabant

EÉN VAN UW COLLEGA’S ZOEKT EEN PORTEFEUILLE/ZAAK OM OVER TE NEMEN:
✓ bank- en verzekeringsagentschap in regio Merksem– Schilde
✓ verzekeringsportefeuille in regio Harelbeke
✓ verzekeringsportefeuille in regio zuid-West-Vlaanderen
✓ verzekeringsportefeuille in regio midden- en zuid-West-Vlaanderen
✓ verzekeringsportefeuille of samenwerking in regio Vlaams-Brabant -Oost-Vlaanderen

 Hebt u zelf een verzoek? Stuur een e-mail naar annelien@bzb.be met de vermelding van datgene waar u naar op zoek bent, een korte
omschrijving van uw activiteit en in welke regio. U kiest zelf of u rechtstreeks wenst gecontacteerd te worden door geïnteresseerden
of dit liever wat discreet houdt en de contacten via BZB wil laten verlopen.

congres
DE ONDERNEMER
IN DE
ZELFSTANDIGE
FINANCIËLE
TUSSENPERSOON
KINEPOLIS ANTWERPEN

SAVE
THE DATE
15.10.15

BZB_congres_concept.indd 1
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SECTORNIEUWS

Een sector in
volle transformatie
Minder kantoren, flexibele openingsuren en forse investeringen in digitalisering. Consultants
hadden reeds lang voorspeld dat het bankenlandschap de komende jaren ingrijpend zou wijzigen.
Enerzijds door consolidatie, anderzijds door het gewijzigde verwachtingspatroon van de klant. De
verwachte gevolgen blijven niet uit. Het kantorennet wordt verder uitgedund en agenten die de
strategie van de bank niet volgen, ervaren een grote druk.

BUIGEN OF BARSTEN

CRELAN

Banken zijn bezig met een denkoefening om te bepalen hoe ze
hun verschillende kanalen zo optimaal mogelijk kunnen inzetten
in functie van kostenbesparing en van de wijzigende verwachtingen van de klant. Zowat elke bank die met zelfstandige agenten
werkt, houdt zijn kantorennet tegen het licht. BZB ziet duidelijk dat
agenten die de strategie van de bank niet volgen de eersten zijn
die mogen gaan. Bovendien stellen we vast dat de bank vermijdt
om de agenten zelf op te zeggen, maar ze onder druk zet om
hun kantoor over te laten of te fusioneren met een ander kantoor. Veelal mogen de betrokken agenten niet kiezen met wie ze
samenwerken. Uiteraard kan de bank een agent niet verplichten,
maar gezien de economisch zwakkere positie ziet deze vaak geen
andere optie dan in te gaan op de vraag van de bank. Zij die dit
niet doen, riskeren uiteindelijk toch te worden opgezegd. BZB kan
niet verhinderen dat de bank agenten opzegt, maar kan er wel op
toezien dat ze correct worden uitbetaald.

BZB had een constructief overleg met Crelan naar aanleiding van
het MiFID-examen die haar agenten en medewerkers dienden af
te leggen. Crelan heeft haar MiFID- procedure verfijnd en al haar
agenten en medewerkers onderworpen aan een MiFID-examen
om er zeker van te zijn dat deze nieuwe werkwijze geassimileerd
is. Het examen kon worden voorbereid aan de hand van e-learning. Zowel de e-learning als het examen zelf dienden op het kantoor te worden afgelegd, met een mogelijke controle van de bank.
Voorzitter van de vriendenkring van de Crelan-agenten Crass Jan
Pierlé: “Het examen was voor velen een opfrissing en draagt bij
tot de professionalisering van ons beroep. Juist de deadline was te
krap. Zo kregen we slechts 10 dagen om het voorbereidend traject
en het examen af te leggen. Door tussenkomst van Crass en BZB
hebben we deze deadline gelukkig met 14 dagen kunnen instellen.” Zij die niet voor het examen slagen, dienden een opleiding te
volgen bij de hoofdzetel. BZB ontving geen negatieve reacties, wat
aantoont dat alles vlot is verlopen.

ARGENTA
BZB had een overleg met Argenta naar aanleiding van de opzeg
van een toenemend aantal agenten. BZB had graag de achtergrond van deze opzeggingen gekend en een zicht gekregen op de
toekomstvisie van de bank met betrekking tot haar agentennet.
Argenta benadrukte dat de bank blijft geloven in het werken met
zelfstandige agenten. Argenta beseft dat het oude model met
focus op spaarrekeningen, loketverrichtingen, etc. heeft afgedaan
en dat de meerwaarde van de agent ligt in de adviesverlening. De
bank zet nu alles in om de agenten daarvan bewust te maken en
de nodige opleidingen te voorzien om deze switch te maken. De
bank heeft ook de expertise in huis gehaald om die te delen met
het net. Agenten die het moeilijk hebben om zich in te schakelen
in die strategie of waarvan de bank denkt dat hun profiel niet
past in die strategie worden opgezegd. Momenteel gaat dat om
zo’n 57-tal echte stopzettingen door de bank. BZB heeft de indruk
op basis van reacties van agenten dat vooral de agenten die de
nieuwe agentuurovereenkomst niet hebben ondertekend worden
opgezegd. De bank ontkent dit.
De bank zegt correct te handelen bij een opzeg, rekening te
houden met het personeel in het kantoor en steeds de opzegvergoeding uit te betalen evenals het niet-betwiste gedeelte van de
uitwinningsvergoeding.

FUSIE BKCP EN BEOBANK
Onlangs raakte bekend dat BKCP gaat fusioneren met Beobank.
Het merk BKCP verdwijnt volgend jaar uit het straatbeeld en gaat
op in het vroegere Citibank. Een grote verassing? Niet echt. Beide
banken zijn een dochter van het Franse Credit Mutuel Nord Europe en een juridische en operationele fusie lag al enkele maanden
op de tafel. Dat de merknaam BKCP verdwijnt, komt wel als verrassing. Men wilde aanvankelijk vasthouden aan twee merknamen
en twee aparte netten omdat ze een zeer verschillend klantenprofiel hebben. Beobank mikt op de particuliere klant waar het coöperatieve BKCP als bank voor ondernemers startte. Niet iedereen
is even enthousiast. Bedoeling van de fusie is ook om kosten te
besparen. Zowel BKCP als Beobank kampen met een hoge kosten/
inkomsten-ratio. Dat het aantal zelfstandige agentschappen zal
worden gereduceerd ten gevolge van de fusie is waarschijnlijk.
BZB kreeg heel wat reacties van verontruste agenten en heeft een
overleg gevraagd.

DELTA LLOYD BANK WORDT
OPNIEUW NAGELMACKERS
Vorig jaar verkocht Delta Lloyd haar bankpoot aan de Chinese
verzekeringsgroep Anbang om haar kapitaalbuffer te versterken.
Deze heeft nu beslist om de oude naam van de bank te herstel-
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len: Nagelmackers. Dit was de oudste vermogensbank van het
land, meer dan 240 jaar was ze onafhankelijk. Pas in 1990 kwam
ze in een groep, het Franse BNP. Enkele jaren later kwam ze in
handen van de verzekeraar P&V, die de bank fuseerde met zijn
eigen spaarbank Codep. In 2001 werd ze overgenomen door Delta
Lloyd Bank. En in 2005 verdween het eeuwenoude merk uit het
straatbeeld. Anbang kocht in oktober vorig jaar ook al Fidea, maar
de deal is ook nog niet rond. Het is nog niet duidelijk of er een
samenwerking komt tussen dochterbedrijven Fidea en Nagelmackers. Dit zal pas duidelijk worden nadat de verzekeraar beide
definitief verwerft.

MAATSCHAPPIJEN INVESTEREN IN
DIGITALE TOOLS
BZB heeft de laatste maanden ook met heel wat verzekeringsmaatschappijen samengezeten. Deze waren stuk voor stuk bezig met
de uitbouw van een digitale strategie. Niet alleen om hun klanten
nog beter te kunnen servicen, maar ook om bepaalde producten
rechtstreeks aan te bieden. BZB heeft tijdens elk van deze gesprekken benadrukt dat de maatschappijen hun voornaamste distributiekanaal, de makelaar, niet kunnen en mogen tekortschieten.
Zo pleit BZB ervoor dat alle online tools steeds de klant de keuze
moet bieden om een product bij een makelaar af te sluiten. Tot
slot heeft BZB ook beklemtoond dat producten die via een digitaal
kanaal worden verkocht dezelfde premie moeten genereren als
wanneer ze via een makelaar aan de man worden gebracht.

Kijkt u uit naar een
financiële opleiding?
Wij bij Febelfin Academy hebben
leerervaringen voor u klaarstaan die
écht het verschil maken. Start u als
bankagent, verzekeringsmakelaar
of kredietbemiddelaar? Of al jaren
ervaring en op zoek naar bijscholing?
Wij helpen u vooruit.

Learning, key for evolution
Ontdek ons aanbod op

FEBELFIN ACADEMY VZW/ASBL
Aarlenstraat/Rue d’Arlon 80, 1040 Brussels

ALLIANZ EXPERIMENTEERT MET
ONLINE SIMULATOR
Allianz biedt sinds kort op haar website een simulator aan voor
autoverzekeringen waarmee de klant snel een prijsberekening kan
maken. Bedoeling is volgens de verzekeraar om de klanten aan het
einde van de simulator naar de makelaar te loodsen. Het project
bevindt zich momenteel in een testfase waarbij slechts met een
beperkte groep makelaars wordt samengewerkt. Aangezien BZB
heel wat vragen van leden heeft gekregen over dit pilootproject, zat
BZB hierover samen met Allianz. Tijdens dit overleg werd duidelijk
dat de verzekeraar het pilootproject heeft opgezet om de makelaar
te ondersteunen en digitale prospecten door te verwijzen naar makelaars die met Allianz samenwerken. Allianz zal zelf geen verkoop
doen: de simulator is enkel bedoeld om leads te genereren op
basis van een aantal geografische parameters. De klant zal altijd
doorverwezen worden naar de makelaar die het dichtst bij hem
gevestigd is. Het tarief zal dus ook dat van de makelaar zijn. BZB
ziet voorlopig geen problemen in deze manier van werken. Uit de
studie die BZB vorig jaar samen met Accenture heeft uitgevoerd,
blijkt dat de makelaar op zoek moet naar verzekeraars die hem
tools aanbieden om in te spelen op de digitalisering en waarbij de
makelaar centraal blijft staan.
 Download de studie van BZB en Accenture op www.bzb.be.

Sterretje? Barst?
Ruit ingeslagen?
We redden uw klanten
meteen bij glasschade

STA NIET STIL BIJ GLASBREUK.

Altijd bereikbaar op 0800 95 555 of surf naar touringglass.be
Een steentje op de weg en krak… Een sterretje, een barst… uw voorruit moet vervangen worden. Gelukkig staat Touring Glass dag en nacht klaar om bestuurders uit de nood te helpen.
Touring Glass herstelt of vervangt de autoruiten van uw klanten waar ze ook zijn. Touring Glass werkt nauw samen met quasi alle verzekeringsmaatschappijen. Touring Glass, sta niet stil bij glasbreuk.

Bel of surf naar www.touringglass.be.

Kies tussen de mobiele dienst of een van onze centra.

Kies het moment dat u past.

TG_AD_180x128_ BZB_DEF.indd 1

07/06/15 20:09

DISCOUNTPRIJZEN

Uitgave 2/2015

Prijzen geldig tot 31/08/2015

GRATIS

Multifunctioneel papier
EXCLUSIEF VOOR BZB LEDEN

Het best verkochte papier in België

●

●

Perfect te gebruiken als multifunctioneel
papier, zelfs voor kleurenkopieën, kleurenlaserprints en inkjetprints in kleur
Absoluut vlak en gesatineerd (superglad)
oppervlak voor briljante afdrukresultaten
Extreem wit topklasse papier met
verleidelijke glans, voortreffelijke
afbeelding en doorvoer
Milieuvriendelijk door chloorvrij
gebleekte celstof afkomstig uit
gecontroleerde bosbouw
Gewicht: 80 g/m²
500 bladen = 1 pak

www.otto-office.be

PERMANENTE
●

●

-10% KORTING
●
●

Uw tevredenheid?
Onbetaalbaar!

Voor elke bestelling
vanaf 75€ excl. BTW

DE AANBIEDINGEN ZIJN VOOR INDUSTRIE, HANDEL,
AMBACHT EN NIJVERHEID. ALLE PRIJZEN WORDEN
VERMELD EXCLUSIEF BTW

Voor meer informatie zie pagina 3

Postzegels
Kopieerpapier
»Performer«
▶ 59% besparen

www.otto-office.be/papier

SPAARSET
OP KANTOORBENODIGDHEDEN
vanaf

3,95 €

Omschrijving
Formaat
Papier Clairefontaine »2800«
A4
Papier Clairefontaine »2800«
A3
Set: 10 pakken papier »2800« (5000 bladen) A4
Set: 10 pakken papier »2800« (5000 bladen) A3

per pak
in set van 10

▶ tot 36% besparen

Ref.
RAB-26828
RAB-43207
RAB-97880
RAB-17470

Multifunctioneel papier »1981«
OTTO Office biedt ondernemingen
een uitgebreid
aanbod van kantoorartikelen, kantooruitrusting
1+1 catalogus en
en –inrichting via een uitgebreide
online op www.otto-office.be.
SPAARSET
20,99
€ uw korting
Na de éénmalige registratie wordt

€-Prijs /pak
6,19
12,89
39,50 /set
89,90 /set

Voor meer
informatie
zie pagina 3.

SUPERPRIJS

72,00 €

per
doos

SPAARSET

2,49 €

Voor meer
informatie
zie pagina 11.

Ordner »Exclusive I«

per stuk
in set van 20

Multifunctioneel papier

▶ 50% besparen

Het best verkochte papier in België

Formaat: A4
Gewicht: 80 g/m²
Opaciteit: 91%
● Inhoud per pak:
2500 bladen
●
●
●

Voor meer informatie zie pagina 308.

Omschrijving
Eco-box »1981«
Set: 2x Eco-box

Formaat
A4

Gewicht
80 g

Ref.
Inhoud per doos
€-Prijs
RAB-71421 2500 bladen 27,39 /karton
RAB-96128 2x 2500 bladen 41,98 /set

24 UUR ZONDER EXTRA KOSTEN
automatisch verrekendLEVERING
bij elkeBINNEN
bestelling.
30 DAGEN RETOURGARANTIE – GRATIS LEVERING VANAF €45 NETTO

VRAAG NU UW REGISTRATIEFORMULIER
Klantendienst OTTO Office
070 234 000 I service@otto-office.be

vanaf

vanaf

RAB.2.VLS.KD

▶ 23% besparen

Ander multifunctioneel
papier: zie vanaf
pagina 56

SPAARSET

SPAARSET

Eco-box

per doos
in set van
2 dozen

Voor meer informatie zie pagina 7.

1,19 €

per stuk
in set van 50/40

3,95 €

per pak
in set van 10

▶ tot 36% besparen

ALLES VOOR UW KANTOOR

LEVERING BINNEN 24 UUR ZONDER EXTRA KOSTEN - 30 DAGEN RETOURGARANTIE - GRATIS LEVERING VANAF €45 NETTO

TELEFOON: 070 234 000

●

FAX: 070 234 010

PUBLIREPORTAGE
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Naar een markt in evenwicht
door kwaliteit en groei
Interview met Xavier De Buck, CEO van Touring Glass
Touring (de pechverhelper) en het
carrosseriebedrijf AXIAL. Het ontstaan
van Touring Glass schuilt in het feit dat
de Belgische markt van de autobeglazing
stevig in handen zit van één belangrijke
speler die zijn regels oplegt aan de markt.
Touring Glass heeft de overtuiging dat er
plaats is voor een andere sterke speler die
een kwalitatieve dienstverlening aanbiedt
aan betere voorwaarden. We wensen meer
evenwicht te creëren op deze markt. Alle
actoren die glasbreuk betalen, hebben
belang aan meer concurrentie. Dit lijkt me
evident. Vandaag hebben we de toelating
om voor alle verzekeraars, op een paar
uitzonderingen na, te mogen werken. Dit
op zich is reeds een mooie erkenning.

Hoe onderscheidt Touring Glass
zich van haar concurrenten?
Xavier De Buck, CEO van Touring Glass

Hoe is Touring Glass tot stand
gekomen?
Touring Glass is een volledig onafhankelijk
bedrijf die uitsluitend gespecialiseerd
is in het herstellen en vervangen van
autoruiten. We beschikken niet enkel
over een nationaal netwerk van filialen
voornamelijk in eigen beheer, maar
bieden ook een mobiele dienstverlening
aan overal in België. De aandeelhouders
zijn Club Assist, een Australische Groep
die reeds actief is in de autobeglazing
in Australië en de Verenigde Staten,

Touring Glass onderscheidt zich van
de concurrentie door de zeer hoge
specialisatie van haar techniekers. Onze
mensen maken het verschil dankzij hun
kennis en klantvriendelijkheid. Onze
glastechniekers hebben allemaal zonder
uitzondering 5 en meer jaren ervaring
op de markt zodat ze op elke type
van voertuig van personenwagen tot
vrachtwagen inzetbaar zijn. Daarnaast, is
onze dienstverlening opgebouwd rond een
zeer efficiënte en snelle tussenkomst zodat
de mobiliteit van de bestuurders maximaal
gegarandeerd worden. Onze prijzen voor
zowel herstelling als vervanging zijn ook
zeer voordelig. Ten slotte, wenst Touring
Glass zich te positioneren als de specialist
van de mobiele dienstverlening waarbij
een ruit hersteld of vervangen wordt op
locatie daar waar de bestuurder zich
bevindt, zodat er geen tijd verloren gaat
voor de klant. En plaatsen enkel ruiten
van topkwaliteit die beantwoorden aan de
strengste Europese normen.

Wat zijn de grootste uitdagingen
voor Touring Glass vandaag?
Als nieuwkomer op de markt is het nooit
eenvoudig zich een plaats toe te eigenen.
Iedereen die een bedrijf heeft opgestart,
zal wel begrijpen wat ik hiermee bedoel. Bij
elke interventie moeten we ons bewijzen
en tot het uiterste gaan zodat een perfecte
dienstverlening wordt uitgevoerd. Kwaliteit
laten samengaan met groei is bijzonder
uitdagend. Maar, ik moet vaststellen dat
we daar bijzonder succesvol in zijn. Tot
98% van onze klanten tonen zich bereid de
diensten van Touring Glass aan te raden
bij familie en kennissen.

Waar haalt u uw energie uit?
Ik haal mijn energie uit de uitdagingen die
ik samen met mijn medewerkers realiseer
en de positieve feedback die onze klanten
geven na een interventie. Het is meer
dan duidelijk dat we beantwoorden aan
een verwachting van de markt. Dit geeft
voldoening. Ook de samenwerking met
collega’s ervaar ik als bijzonder leerrijk.

Welke boodschap geeft u onze
leden nog graag mee?
Ook op het vlak van autobeglazing
is een alternatief mogelijk aan betere
voorwaarden en met eenzelfde
kwalitatieve dienstverlening. Neem
geen voldoening meer met de huidige
marktsituatie. In onze buurlanden werden
bedrijven opgericht die de markt van de
autobeglazing evenwichtiger gemaakt
hebben. Er is opnieuw keuze op de markt.
Dit moet ook mogelijk zijn in België.
Neem dan ook contact op met ons en we
komen op bezoek voor een vrijblijvend
gesprek zodat we kunnen begrijpen wat
we voor jullie leden en hun klanten kunnen
betekenen.

Nieuwe ledenvoordelen
KMO-PORTEFEUILLE VOOR OPLEIDINGEN BZB

BZB is verheugd u te kunnen meedelen dat u voor de opleidingen van BZB duurder dan € 100 gebruik
zult kunnen maken van de KMO-portefeuille. Met deze Vlaamse subsidiemaatregel kan u tot de helft van
de kostprijs van een opleiding terugkrijgen. BZB zal u via haar website begeleiden hoe u hiervan gebruik
kan maken. Ook zullen we nog opleidingen bieden zonder Kmo-portefeuille die specifiek beantwoorden
aan de noden en behoeften van een bepaalde doelgroep.

B-INFORMATION: KEN UW BEDRIJFSKLANT BETER

Hebt u naast particulieren ook bedrijven in uw klantenportefeuille? Dan komt ons nieuwe ledenvoordeel
u goed van pas! B-information heeft al 27 jaar ervaring in handelsinformatie. Als centrale informatiebron
biedt zij haar klanten up-to-date bedrijfsinformatie op maat.

UW VOORDELEN:
✓ 10 % korting op de pakketten B-light, B-smart en B-international.
✓ 360° kennis van zaken zodat u zich 100% kan concentreren op uw core business
✓ De beste prospecten in uw specifieke markt ontdekken
✓ uw klanten en leveranciers opvolgen op basis van financiële en wettelijke informatie
✓ achterstallige betalingen vorderen

OTTO OFFICE: KANTOORMATERIAAL

Uw kantoorbenodigdheden voortaan aan uitzonderlijke voorwaarden kopen? Het kan dankzij ons nieuwe
ledenvoordeel. BZB geniet een permanente korting bij OTTO Office waar BZB-leden van kunnen meegenieten.

UW VOORDELEN:
✓ 10 % korting op catalogus- en internetprijzen. Bestelt u voor meer dan € 2000
(netto) op jaarbasis? Dan krijgt u een bijkomende korting van 2 % (berekend op het
totaalbedrag van uw aankopen) als krediet op uw klantenrekening (aanbod geldt niet
voor postzegels).
✓ Bestelt u voor 16u00? De volgende werkdag wordt uw bestelling al geleverd.
✓ Geen transportkosten vanaf een bestelling ter waarde van € 45 netto. Er is een
verwerkingskost per bestelling van € 2,99.
✓ 2 jaar garantie op alle artikelen en 30 dagen retourgarantie.
✓ Betaling binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen.
✓ Na de éénmalige registratie wordt uw korting automatisch verrekend.

TOURING GLASS: HERSTEL GLASBREUK

BZB en Touring Glass slaan de handen in elkaar. En daar mogen de BZB-leden ook van meegenieten.

UW VOORDELEN:
✓ 15% korting voor u en uw klanten die niet verzekerd zijn tegen glasbreuk
✓ Voorwaarden gelden ook voor de tweede of derde wagen van de familie
✓ Levenslange garantie
De komende weken krijgen alle BZB-leden een Touring Glass klantenkaart in de bus.
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WOLTERS KLUWER:
SUCCESSIEREKENAAR

Wolters Kluwer lanceert de vernieuwde successierekenaar van Paul Dons. Het meest volledige programma om successierechten en schenkingskosten te berekenen.

UW VOORDELEN:
✓ 20 % korting op de prijs
✓ De volledige inhoud van de laatste versie van Successierekenaar is volledig vertaald én
geactualiseerd naar een online toepassing.
✓ Alle inhoudelijke wijzigingen zoals tariefaanpassingen en vrijstellingen die sinds begin
2012 ingevoerd werden, zijn verwerkt.
✓ De tool is volledig én bijzonder eenvoudig in gebruik.

BOEK
'TOEPASSING VAN DE MIFID-REGELS
IN VERZEKERINGEN'
UW VOORDELEN:
✓ 10 % korting op de prijs
✓ Zowel Frans en Nederlands

Alle andere voordelen op een rijtje
 Beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering aan uiterst voordelige tarieven
 Gratis juridisch advies
 Betaalbare opleidingen die punten in het kader van de geregelde bijscholing opleveren
 Korting op het opleidingsaanbod van externe opleidingspartners (zie p. …)
 Korting bij aankoop van een wagen bij BMW, Peugeot, Ford, Nissan, Renault, Opel en Mitsubishi
 10% korting op E-Commerce, activatie online klantenportaal en Paperless Office module Insudoc van CRM
 Tot 30% fleetkorting op het aanbod aan wagens van CRM Connect (BMW, Audi & Volkswagen)
 Exclusieve kortingen op selectie van boeken, tijdschriften en nieuwsbrieven van Kluwer
 Korting op de aankoop van maaltijdcheques en ecocheques van Sodexo
 Korting voor het sturen van uw vervaldagberichten via Zoomit

Wenst u meer informatie over één van deze voordelen en/of hoe u deze kan bekomen ?
Contacteer ons via esther@bzb.be of 055 30 59 89.

BZB
lidmaatschap
De Beroepsvereniging van Zelfstandige
financiële Bemiddelaars (BZB) is de
enige wettige beroepsvereniging die de
belangen van de zelfstandige bank- en
verzekeringsbemiddelaars behartigt.
Anno 2015 zijn meer dan 1600 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!

ZOU U OOK GRAAG VAN
ONZE VOORDELEN GENIETEN?
Stuur ons dan onderstaand formulier
ingevuld terug en word BZB-lid!
BZB, Aalststraat 114, bus 0101,
9700 Oudenaarde
F 055 20 61 09
esther@bzb.be
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BELANGENVERDEDIGING
In deze tijden waarin u als tussenpersoon op de proef gesteld wordt, neemt BZB het
voor u op en geeft u een stem in diverse dossiers en op verschillende niveaus.

INFORMATIE





Kwaliteitsvolle objectieve opleidingen in het kader van de geregelde bijscholing
Seminaries rond actuele vragen
Informatievergaderingen
Relevant sectornieuws per mail

BIJSTAND
 Gratis juridisch advies in het kader van uw beroep als financieel tussenpersoon
 Drie maal per maand juridisch advies door onze raadsmannen ten laste van BZB

TAL VAN FINANCIËLE VOORDELEN

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

 Een rechtsbijstandsverzekering aan onklopbare tarieven
 Een uiterst voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 Korting op een brede waaier van producten en diensten

Naam Kantoor:
Naam en voornaam:
Adres:
Tel. 					

Fax:

E-mail:
Kredietinstelling / Maatschappij: 						FSMA-nummer:
Bent u btw-plichtig:  ja  nee

Ondernemingsnummer:

Het basislidgeld bedraagt € 250,00 per kalenderjaar voor zaakvoerder en echtgen(o)t(e). Per extra persoon wordt een bijkomend bedrag van
€ 30,00 aangerekend met een maximum lidgeld van € 580,00. Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE24 8289 9854 3738.
Basislidgeld
+ 1 pers. 		
+ 2 pers. 		
+ 3 pers. 		

€ 250,00
€ 280,00
€ 310,00
€ 340,00

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

€ 370,00
€ 400,00
€ 430,00
€ 460,00

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

€ 490,00
€ 520,00
€ 550,00
€ 580,00

Indien noodzakelijk voor het verkrijgen van ledenvoordelen kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan derden.

Datum
Handtekening

▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.

