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Het leven is te kort
om niet verder vooruit
te kijken.
Goed fondsbeheer draagt dezelfde kenmerken als een olifant.
De waarden van ETHENEA, beheersmaatschappij van gemengde
vermogensbeheerfondsen, zijn daarom gebaseerd op drie pijlers:
voorzichtigheid, ervaring en intuïtie. ethenea.be

Verdere informatie is verkrijgbaar bij de beheersmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach en bij de financiële dienst CACEIS Belgium SA/NV,
Avenue du Port /Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels.
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Eerst en vooral wil ik de talrijke aanwezigen bedanken die erbij waren op de dertiende editie
van het BZB-congres. We kijken terug op een geslaagde dag. Net als u, want uit de vele
positieve reacties en onze tevredenheidsenquête blijkt dat u er graag bij was.
Maar het BZB-congres betekent helaas ook dat er opnieuw een jaar voorbij is. De banksector
staat voor enorme veranderingen en de druk op de rentabiliteit laat zich voelen in het
distributienet. Ondanks alle verworvenheden waarvoor BZB heeft gevochten sinds haar
ontstaan, heeft de golf van herstructureringen het onevenwicht tussen bank en agent
nogmaals pijnlijk blootgelegd.
Een herziening van de wet op de handelsagentuur dringt zich dus op. Vicepremier Kris
Peeters heeft vorig jaar hieromtrent nog een vragenlijst voorgelegd aan de sector. Ook de
Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO heeft naar aanleiding van deze vragenlijst
gewezen op een aantal noodzakelijke aanpassingen van de wet op de handelsagentuur.
BZB maakt deel uit van de bevoegde sectorcommissie bij de Hoge Raad en had daartoe de
aanzet gegeven.
De afgelopen weken hebben we ook bij de ministers aangedrongen om actie te ondernemen
en dringend werk te maken van een betere wettelijke bescherming van de agent.
Dat geldt ook voor de agent in spe. Wie wil starten als bank- of verzekeringsagent moet goed
geïnformeerd worden over de vereiste investeringen, de marktvooruitzichten, de draagwijdte
van de verplichtingen en de vergoeding voor zijn activiteit. En hier is echt nog werk aan de
winkel. Naar aanleiding van de boodschappen van diverse banken dat ze bediendekantoren
zouden verzelfstandigen, hebben we bij de bevoegde ministers aan de alarmbel getrokken.
Maar wetgeving wijzigen is een moeilijk en vooral traag proces. Daarom houdt BZB meer
dan ooit het overleg open met alle betrokken partijen. Overleg met de banken, de FSMA, de
bevoegde ministers en andere beroepsverenigingen in de sector zijn van het grootste belang
om zaken in beweging te krijgen. Het overleg met de banken heeft al vaak geleid tot kleine
wijzigingen die een groot verschil maken voor de betrokken agenten. Dat is ook de weg die
BZB in 2017 verder wil bewandelen.
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Wordt de klant er beter van?
Lessen uit de

gedragseconomie

Op 27 oktober hield de Beroepsvereniging van Zelfstandige financiële Bemiddelaars
haar dertiende congres in Antwerpen. Daar stond de klant centraal, en vooral
hoe die denkt en niet denkt. Opvallend daarbij is dat economie met alles
wat daarbij hoort en psychologie almaar meer verstrengelen.

Koen Schoors is economieprofessor aan UGent en had het o.a.
over de toenemende polarisering in de economische politiek.
“We moeten vaststellen dat de vruchten van de globalisering niet
fair verdeeld zijn. Er is een beweging die meer fairness wil. We
zullen daar zeker rekening mee moeten houden”, zo zei hij. Die
onderstroom herken je in de Amerikaanse presidentsverkiezingen,
en in Brexit, wat Schoors het slechtste idee ooit noemde.
“De effecten van die Brexit ziet men nu nog niet echt, om de
eenvoudige reden dat het Verenigd Koninkrijk nu nog altijd deel
uitmaakt van de EU. Maar hoe denkt een bedrijf dat wil investeren
en de keuze heeft tussen het VK of Portugal of Spanje, tussen
wisselkoersrisico’s en geen wisselkoersrisico’s, vrijhandel en
geen vrijhandel… Zelfs mocht men in het VK binnen een jaar
alsnog beslissen om de uitstap toch maar niet te doen – ik schat
die kans zeker niet in op nul – is de schade onomkeerbaar, want
ondernemers zullen het zaakje toch niet meer vertrouwen.”
Verder pleitte Koen Schoors vooral voor een positieve kijk op onze
eigen economie. “Het vreemde is dat er niet meer geïnvesteerd
wordt”, zei Schoors. “De rente is immers verwaarloosbaar.
Mensen investeren niet omdat ze continu de woorden ‘probleem’
en ‘crisis’ horen: veiligheidsprobleem, immigratieprobleem,
klimaatcrisis, Brexit, eurocrisis. Maar als je naar de objectieve
cijfers kijkt, gaat het best goed met onze economie.” België heeft
de afgelopen paar jaar goed gepresteerd, zei hij, in Europa net
iets onder Duitsland, maar beter dan de andere landen. “Onze
GDP-groei valt misschien lager uit dan in andere landen, maar
onze economie is door de crisis veel minder teruggevallen dan
elders en dus moeten we veel minder inhalen.”

“Als je naar de objectieve cijfers kijkt, gaat het best goed met
onze economie”

De komende jaren zullen we wel in een klimaat van lage groei
blijven hangen. Die lage groei moeten we incalculeren. En de lage
groei heeft volgens Schoors alles vandoen met de vergrijzing.
Vanaf 45 jaar zijn mensen vooral bezig met het opbouwen van

Koen Schoors, professor Economie aan UGent

hun kapitaal om zich van een goed pensioen te voorzien. Ze
berekenen dat ze daarvoor een aantal honderdduizenden euro’s
moeten bijeen sparen. Normaal speelt het effect van de rente
daarin mee. Maar als de rente naar nul terugvalt, speelt dat renteeffect niet en reageert men door meer te gaan sparen. “Maar
dat is een verkeerde redenering,” zegt Schoors, “want finaal zal
je door de lage rente en lage inflatie op termijn ook minder geld
nodig hebben, en dus zal je uiteindelijk minder moeten bijeen
sparen.”
Ook voor de regering had Schoors een boodschap. “Het is beter
om in de begrotingsopmaak uit te gaan van de realistische
groeiverwachting, bijvoorbeeld 1,5 procent, dan de verwachting
te hoog te stellen op bijvoorbeeld 1,9 procent, want dan moet
je achteraf besparen.” Zo’n besparing klinkt dan weer als een
crisis, wat opnieuw een effect heeft op het vertrouwen en op de
investeringen.
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GEDRAG STUREN MET DE ZACHTE HAND
Jan-Emmanuel De Neve, professor of Economics and Strategy
aan de University of Oxford, kwam de congresgangers ‘een
overdosis aan gedragsinzichten meegeven’. Daarbij ging zijn
aandacht vooral naar wat ons keuzegedrag beïnvloedt en hoe je
die keuze ongemerkt kunt beïnvloeden. Nudging heet dat, met
een zachte hand mensen in een bepaalde richting duwen, door
in te spelen op wat mensen voor zichzelf graag willen en hoe ze
zichzelf graag zien. De aanpak van de zachte hand vult deze van
de harde hand aan en kan volgens De Neve helpen wanneer het
klassieke beleid niet de verhoopte resultaten bereikt. De term
‘nudging’ maakt opgang sinds Richard Thaler en Cass Sustain
hun boek ‘Nudge’ op de wereld loslieten. Je zou nudging ook als
een nieuwe term voor ‘manipuleren’ kunnen zien, waar je het
Latijnse ‘met de hand’, manus, trouwens in herkent.
Traditioneel ziet men een economische agent als een homo
economicus: iemand die rationeel handelt, aan zichzelf denkt en
zijn nut maximaliseert. Maar dankzij de gedragseconomie hebben
we geleerd dat zoiets niet altijd het geval is. In veel situaties
denken we niet zuiver rationeel. We zijn zelfs systematisch
voorspelbaar irrationeel, zo zei De Neve. “Mensen zijn eerder
satisfiers, geen optimizers. Als we een koffie willen drinken, gaan
we bijvoorbeeld niet eerst alle koffiehuizen langs om een keuze
te maken. We gaan ook niet evenwaardig om met mogelijke
winsten en verliezen. Als mensen voor een keuze staan waarbij
ze kunnen winnen of verliezen, gaan ze in hun beslissing meer
belang hechten aan het niet verliezen dan aan mogelijke winsten.
Mensen zijn meer dan twee keer zo gevoelig voor een verlies dan
voor een equivalente groei.” Als de economie met 2% krimpt,
werkt dat veel dieper in dan als de economie 2% groeit. “Mensen
die een zilveren medaille winnen zijn ook minder gelukkig dan

mensen die brons winnen. Want het referentiepunt van de
zilveren medaillist is goud. Terwijl dat van de bronzen medaillist
de vierde plaats is. Wie brons haalt, is dus blij om op het podium
te mogen staan.” Ook onze voorkeuren in de tijd zijn niet lineair.
We zijn veel meer op het nu gericht dan op de toekomst. Als je
de vraag stelt: “Wil je 100 euro nu of 110 volgend jaar?, zal de
meerderheid voor de 100 euro nu kiezen. Maar als je vraagt ‘Wil
je 100 euro binnen vijf jaar of 110 binnen zes jaar?’, gaan mensen
plots voor die zes jaar kiezen.”

“Mensen zijn meer dan twee keer zo gevoelig voor een verlies
dan voor een equivalente groei”

EAST
Als je de sleutels in ons gedrag blootlegt en erop inspeelt, kun je
het gedrag met zachte hand een bepaalde richting opsturen. De
vier dimensies waar je op kunt werken zijn: easy, attractive, social
en time. Samen vormen die het acroniem EAST.
“Je kunt de keuzearchitectuur zo ontwerpen dat de gewenste
keuze gemakkelijk of zelfs automatisch wordt gemaakt”, zei De
Neve. “Gemakkelijker maken betekent dat je de gewenste keuzes
al inbakt in je default aanbod. In België is bijvoorbeeld meer dan
95% van de mensen orgaandonor, omdat het 'by default' zo is
geregeld dat iedereen impliciet donor is. Als je dat niet wil, moet
je je expliciet uitschrijven. In landen waar dat niet automatisch
gebeurt, ligt het aantal donoren veel lager. In Nederland
bijvoorbeeld is dat minder dan 30%.”
Aantrekkelijk heeft te maken met persoonlijke aandacht en
mensen laten dromen. “Personaliseer een actie, stop een snoepje
bij een brief, schrijf persoonlijk aan. Mensen hebben ook veel
meer aandacht voor een grote prijs dan voor de kans om die prijs
te winnen. Een grote prijs gaat meer het gedrag beïnvloeden dan
wanneer je zegt: ‘Iedereen wint gegarandeerd tien euro’.”
Je kunt gedrag ook beïnvloeden door te appelleren op een sociaal
gevoel. “Toon aan dat de meerderheid van de mensen het
gewenste gedrag al vertoont. Als je laattijdige belastingbetalers
laat weten dat de meerderheid van de mensen in hun omgeving
al belastingen heeft betaald, gaan ze zich naar die norm
confirmeren en hun betaalgedrag aanpassen.”

Jan-Emmanuel De Neve, professor Economie en Strategie aan Universiteit
van Oxford

De tijdsleutel heeft te maken met het juiste voorstellen of vragen
op het juiste moment. De Neve verwees naar een onderzoek
van Dan Ariely uit 2012 bij een Amerikaanse verzekeraar die aan
nieuwe klanten vraagt om hun jaarlijkse gereden aantal mijl op
te geven. De interventie was om mensen eerst te laten tekenen,
bovenaan het formulier, voor ze hun 'mileage' op het formulier
invulden. De controlegroep kreeg het klassieke document
voorgelegd, waar ze op het einde hun handtekening plaatsten.
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Bleek dat de groep die vooraan tekende gemiddeld 26.110
mijl declareerde, en de controlegroep die achteraan tekende
gemiddeld 23.300 mijl. Als je bovenaan een formulier tekent, in
plaats van te ‘ondertekenen’, triggert dat eerlijkheid.
De Neve paste de EAST-principes toe voor de FOD Sociale
Zekerheid. Er zijn 300.000 Belgen die hun belasting niet op
tijd betalen. En die krijgen dan een rappelbrief. “We hebben
die brieven aangepast en vereenvoudigd, met varianten voor
verschillende types van mensen. In plaats van zo’n brief te
beginnen met een verwijzing naar allerlei wetsregels, zeggen we
bijvoorbeeld: ‘95 procent van de mensen betalen hun belastingen
op tijd. Waarom zou je dat voorbeeld niet volgen?’ De resultaten
zijn fenomenaal.”

PRINCIPES IN PLAATS VAN REGELS
Jeroen Stouten is professor Organizational Psychology aan KU
Leuven. Hij lichtte de congresgangers in over de paradoxen die de
regeldrift in het leven roept. “In ons menselijk gedrag proberen
we onzekerheid in te perken. Een van de gemakkelijkste manieren
om dat te doen is door regels en wetgeving te installeren. Maar
elke situatie is anders, en hoe gaan we met die regulatie om?”
Daar zien we volgens Stouten toch al een soort paradox ontstaan.
Eigenlijk verlangen we naar zekerheid in een wereld die per
definitie onzeker is. Regels capteren nooit de realiteit.
De werkelijkheid die beweegt wordt heel formalistisch benaderd.
“Het gevaar van regels is dat elke regel weer nieuwe regels
oproept, omdat elke regel uitzonderingen heeft”, zo zei Stouten.
“En dus moeten we regels uitvinden om die uitzonderingen
te regelen, en die regels zullen op hun beurt ook weer
uitzonderingen bevatten. Dat is een volgende paradox: regels
vergen altijd meer nieuwe regels.” Zo wordt het steeds moeilijker
om het overzicht te bewaren en alle regels na te leven.
Regels zorgen er ook niet voor dat we verstandiger beslissen.
Integendeel, we zullen eerder ons verstand, oordeelsvermogen en
verantwoordelijkheidsgevoel uitschakelen. “Regels laten weinig
ruimte; voor inschatting, voor een eigen oordeel, voor eigen
nadenken. De nood van waaruit de regel ontstaat, dat is ‘de geest
van de wet’. Op den duur gaan we zo focussen op regels, dat
we niet meer gaan nadenken over het hoe en waarom die er zijn
gekomen. Zo verdwijnt vaak ‘de geest van de wet’ die plaatsmaakt
voor ‘de letter van de wet’. En dan krijg je situaties waar we
eigenlijk A willen bereiken, maar B veroorzaken.”

“Door regels te installeren verdwijnt vaak de geest van de wet
die plaatsmaakt voor de letter van de wet. Regels vergen altijd
meer nieuwe regels”

Stouten toonde een filmpje van een fietser die een boete krijgt
omdat die op de rijweg en niet op het fietspad fietst. De fietser

Jeroen Stouten, professor Organisatiepsychologie aan KU Leuven

legt uit dat het fietspad niet altijd de meest veilige plek is.
Maar de politieagent zegt dat het niet uitmaakt: fietsers horen
thuis op het fietspad. Vervolgens gaat de fietser koppig op het
fietspad rijden en zie je die op allerlei obstakels botsen, auto’s en
vrachtwagens die op het fietspad parkeren, een vuilnisbak die in
de weg staat…
“Wat regels doen is een soort kapstok installeren”, zo zei Stouten.
“We hangen ons gedrag op aan die zekere standaard, dat zekere
ankerpunt. En als regelgeving een kapstok is, hangen we meteen
ook onze verantwoordelijkheid en oordeelsvermogen aan die
kapstok. De regel volgen, ontslaat je van je verantwoordelijkheid
en een eigen oordeel, want je hebt het gedaan zoals het hoorde
of je hebt iets niet gedaan omdat de regel dat verbiedt. Pas als we
afwijken van de regelgeving, lopen we risico en dragen we onze
eigen verantwoordelijkheid.”
Wat regelgeving ook doet, is de afstand tot de klant vergroten.
“Regelgeving voegt een aantal lagen toe. Hoe meer regelgeving,
hoe meer lagen er tussen ons en de klant zitten.” En dat zorgt
opnieuw voor een paradox. De regels die bedoeld zijn om risico
uit te schakelen, triggeren immers een gevoel dat er iets aan
de hand is. “Onderzoek toont aan dat klanten bij een toename
van regels een reden zoeken voor die nieuwe regels. Hoe meer
regelgeving er komt, hoe meer de klant gaat denken dat die regels
er zijn omdat vertrouwen niet mogelijk is. Kortom, meer regels
zorgen voor wantrouwen. En dan proberen we het vertrouwen
te organiseren door allerlei dingen te laten tekenen. En zo gaan
we van een relatie in vertrouwen naar een transactie. Dat is toch
wel nefast voor een sector als financiële dienstverlening, waar het
vertrouwen net zo belangrijk is omdat het financiële op zich zo al
complex genoeg is.”
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Als de regelgeverij aanhoudt, zal het probleem enkel maar erger
worden, zegt Stouten. De vraag is waar je in essentie naar op
zoek bent, de geest van de wet: op een verantwoordelijke manier
met klanten omgaan, een manier die ook past in een strategisch
en commercieel beleid. ”We kunnen zelf het goede voorbeeld
geven, en ons dus minder baseren en fixeren op regeltjes,
maar meer inzetten op vertrouwen. Verzekeraars zouden van
risicolijders kunnen evolueren in de richting van risicoleiders,
door eerder te gaan denken in termen van principes dan in

termen van regelgeving. Principes staan boven de regel. Dan
appelleer je opnieuw aan de persoonlijke verantwoordelijkheid.
Op basis van vertrouwen de relatie met de klant aangaan, brengt
je veel verder en is veel duurzamer dan enkel regulatie toepassen.
Maar deze weg is langer en moeizamer dan het uitdenken van
nieuwe regels.”
Hans Housen
Verzekeringswereld

Gedragseconomie helpt fiscus
meer belastingen te innen
Eerst op het BZB-congres, een paar dagen later op televisie en in de krant.
Wie erbij was op het congres hoorde in primeur van gedragseconoom
Jan-Emmanuel De Neve hoe hij er samen met de fiscus in geslaagd was
om 18,7 miljoen euro meer belastingen te innen. En dat dankzij nudging,
een term uit de gedragseconomie.
Wie zijn personenbelasting het afgelopen
jaar niet op tijd betaalde, kreeg een
aanmaningsbrief van de fiscus in de bus.
Maar geen klassieke aanmaningsbrief
zoals de jaren ervoor. De brief was
opgesteld door gedragseconomen en
sociale wetenschappers, waaronder
gedragseconoom Jan-Emmanuel De
Neve.
Wat is er concreet gewijzigd? De
standaardbrief werd fors vereenvoudigd,
duidelijker en directer gemaakt. Maar ook
persoonlijker door de belastingplichtige
bij zijn naam aan te spreken en af te
sluiten met 'met vriendelijke groeten'
in plaats van 'hoogachtend'. De
verwijzingen naar wetsartikels werden
geschrapt, de betaalgegevens werden
prominenter geplaatst en de belangrijkste
informatie werd bovenaan de brief in een
andere kleur geplaatst.
Hoewel deze ingrepen de
aanmaningsbrief al een grondige facelift
gaven, zat het grootste experiment in de
toepassing van nudging, een term uit

de gedragseconomie die overgewaaid
komt uit Groot-Brittannië. Bij nudging
worden technieken uit de psychologie
en gedragswetenschappen gebruikt
om het gedrag van mensen positief te
beïnvloeden. Er werden kleine 'nudges' in
de teksten verstopt. Zo blijkt dat mensen
sneller betalen als de deurwaarderskosten
meegegeven worden, en ook als er
vermeld wordt dat publieke taken als

onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid
in het gedrang komen als er te weinig
belastingen binnenlopen.
In dit geval werd nudging dus
gebruikt om mensen te overhalen om
hun belastingen alsnog te betalen.
Mét succes. Bij de FOD Financiën
steeg het aantal mensen die na zo'n
herinneringsbrief binnen de 14 dagen
betalen van 46 procent naar 54 procent.
Goed voor 18,7 miljoen euro die sneller
binnenloopt dan normaal.
Dit is een win-win voor iedereen: de fiscus
steekt veel geld en tijd in het vorderen
van niet-betaalde belastingen. Maar ook
voor de meer dan 200.000 wanbetalers
is dit goed nieuws want ze vermijden een
deurwaarder of loonbeslag.
Nudges kwamen ook aan bod tijdens
het BZB-congres. In de financiële sector
kunnen nudges en inzichten uit de
gedragseconomie bij uitstek hun nut
bewijzen. Onthoud dit woord want u zult
er ongetwijfeld nog meer over horen.

SECTORNIEUWS
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BZB krijgt steun

van ministers

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de sector heeft BZB rond de tafel gezeten
met minister Kris Peeters en minister Willy Borsus. BZB doet al het mogelijke
om de herstructurering en de integratie van Record Bank bij ING
voor alle betrokken agenten zo goed mogelijk te doen verlopen.
POLITIEK LOBBYWERK
Naar aanleiding van de open brief die BZB begin oktober publiceerde
(zie p. 11), werd BZB uitgenodigd voor een overleg met minister
van Economie Kris Peeters. Tijdens het overleg verleende Peeters
zijn steun aan de vraag van BZB om betrokken te worden bij de
afhandeling van de herstructurering van ING. Ook zei hij de situatie
van de bankagenten mee te zullen nemen in de aanpassing van de
wet Renault die hij voorlegt aan de sociale partners van de groep van
10. Tot slot gaf hij aan verder in overleg met de banksector te bekijken
hoe hij het statuut van de zelfstandige bankagent kan verbeteren wat
de nood aan precontractuele informatie betreft.

Kort nadien had BZB ook een gesprek met minister van Zelfstandigen
Willy Borsus. Ook hij stelde dat hij in overleg met de sector en
de regering zal bekijken hoe hij het statuut van de zelfstandige
bankagent kan verbeteren.
De zelfstandige bankagent kan ook rekenen van steun uit het
Vlaamse Parlement. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters
gaf in het Vlaams Parlement aan dat hij de leiding van ING zou
vragen om de zelfstandige kantoorhouders de moeten afvloeien, ook
begeleiding te geven zoals ze de getroffen werknemers begeleidt.
Van links naar rechts:
Kris Peeters, minister van Economie;
Albert Verlinden, voorzitter BZB;
Carine Vansteenbrugge, directeur BZB

Van links naar rechts:
Albert Verlinden, voorzitter BZB;
Willy Borsus, minister van Zelfstandigen;
Jean-Pol Guisset, voorzitter Fedafin

M&G ALLOCATION-FONDSENAANBOD

FLEXIBILITEIT
VOOR ELKE BEPROEVING
M&G Dynamic
Allocation Fund

Het M&G Allocation-fondsenaanbod bestaat uit twee internationale
gemengde fondsen met uitgesproken risico/rendementsprofielen voor een
goed vermogensbeheer. Deze fondsen zijn flexibel genoeg om wereldwijd
te investeren in alle activaklassen, sectoren en landen. Deze flexibiliteit
biedt de fondsbeheerders de mogelijkheid om te handelen op snel
evoluerende marktomstandigheden en te investeren waar zij aantrekkelijke
valorisaties observeren.
Deze fondsen zijn beschikbaar in een aantal levensverzekeringen en bij privébankiers. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel
adviseur.
Performance
per 30.11.16

YTD
Geannualiseerd
2016 2015 2014 2013 2012 2011 sinds lancering*

M&G Dynamic
Allocation Fund

+5,7% +2,0% +9,8% +6,5% +9,5% -0,5%

+5,9%

M&G Prudent
Allocation Fund

+6,7%

+0,4%

–

–

–

–

–

M&G Investments is een van de grootste asset managers in Europa met meer
dan 300 miljard euro activa onder beheer en met een sterke expertise in
gemengd beheer.
Deze fondsen kunnen op significante wijze gebruik maken van derivaten.

www.mandg.be/allocation

*Startdatum: M&G Dynamic Allocation Fund 03.12.09 en M&G Prudent Allocation Fund 23.04.15. Bron voor activa onder beheer: M&G Statistics per 30.06.16. De waarde van beleggingen fluctueert,
wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u hebt geïnvesteerd. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals.
Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De performance is gecalculeerd op 30.11.16 door Morningstar, Inc. “price to price”
berekend in EUR op basis van de netto dividenden herbelegd voor de aandelenklasse A in EUR van het M&G Dynamic Allocation Fund, het M&G Prudent Allocation Fund. Rating voor aandelenklasse
A-EUR van het M&G Dynamic Allocation Fund op 31.10.16 © 2016 Morningstar Europe Ltd. Alle rechten voorbehouden. Ratings moeten niet worden gezien als aanbeveling. Deze financiële promotie
is gepubliceerd door M&G International Investments Limited. Statutaire zetel: Laurence Pountney Hill, Londen EC4R 0HH, toegelaten en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het
Verenigd Koninkrijk. NOV 16 / 168704
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OPEN BRIEF AAN MINISTERS KRIS PEETERS, JOHAN VAN OVERTVELDT & WILLY BORSUS – 04.10.2016

En de zelfstandige agent?
En zijn werknemers?
Jammer maar helaas…
Mijnheer de minister, ING heeft gisteren een bijzonder zware herstructurering aangekondigd. 3150 jobs staan op de helling.
Van de 1250 kantoren zou ING er op een termijn van vijf jaar nog 650 overhouden. Van de 458 eigen kantoren zouden er
nog 150 à 160 overblijven. Het spreekt voor zich dat dit enorme banenverlies de nodige aandacht en verontwaardiging
teweegbrengt.
Maar dit betekent ook dat men mag rekenen op meer dan 300 – en wellicht veel meer – zelfstandige agenten die zullen
verdwijnen. Ook zij stellen mensen te werk. En het valt ons op: dit verhaal lijkt bijna marginaal. De zelfstandige agenten die
een belangrijke stakeholder zijn, worden momenteel op geen enkele manier betrokken, laat staan geïnformeerd.
Nochtans zijn de meeste banken al geruime tijd bezig met de herstructurering van hun kantorennet. Eind 2015 waren er al
731 agenten minder dan begin 2011. En dit jaar zijn er opnieuw heel wat minder. Aangezien zij ook mensen tewerkstellen,
betekent dit ook hier een ernstig jobverlies. Omdat dit minder spectaculair is dan de plotse aankondiging van het schrappen
van 3150 banen, krijgt dit fenomeen geen aandacht.
Het aantal zelfstandige bankagenten blijft nochtans jaar na jaar dalen. De commissies van de zelfstandige bankagenten
worden elk jaar naar beneden gebracht. Heel wat agenten snoeien noodgedwongen in hun personeelsbestand om de zaak
draaiende te kunnen houden. Veel bankagenten kunnen het op die manier niet volhouden en zien geen andere opties dan hun
zaak over te laten of samen te gaan met een andere agent. Andere agenten worden gedwongen een agentschap over te nemen
en dus een investering te doen zonder de zekerheid dat deze investering nog zal kunnen worden terugverdiend. Dit alles zet
de overblijvende zelfstandige bankagenten onder een gigantische druk.
Men kan er immers niet rond dat de banken hun agentennet willen uitdunnen zonder er zelf voor te betalen. Dit ligt mede
aan de basis van de strategie om de agenten onder druk te plaatsen. Van agenten die het moeilijk krijgen, wordt gehoopt
dat ze er zelf de stekker zullen uittrekken. Maar zo eenvoudig is het niet. Vaak hebben agenten – meestal onder druk van
de bank – geïnvesteerd in hun agentschap en moeten ze nog zware leningen afbetalen. En niet te vergeten: als de agent
de samenwerking zelf stopzet, heeft hij geen recht op een vergoeding voor zijn klantenportefeuille en kan hij het eerste half
jaar niet voor een andere bank aan de slag. Indien er bedienden zijn die nog een opzegvergoeding moeten ontvangen – en
dat is bijna altijd het geval – is dit scenario sowieso quasi onmogelijk. En de zaak overlaten aan een collega is verre van
vanzelfsprekend want ook hier moeit de bank zich in de gesprekken. Deze onderhandelingen kunnen op zich al zenuwslopend
zijn.
Daarbij komt nog dat heel veel agenten waarover het gaat, 50-plussers zijn die niet zomaar een andere job binnen of buiten
de sector kunnen vinden. En waar de politici gevoelig zijn voor werknemers in die situatie, stellen we geen enkele empathie
vast met deze groep bankagenten die ook problemen heeft om nog elders aan de slag te geraken. En vaak kunnen zij niet
terugvallen op een werkloosheidsuitkering.
Mijnheer de minister, BZB heeft deze toestanden al meermaals aangeklaagd bij u en uw collegaministers en bij beide financiële waakhonden, maar zonder resultaat. Integendeel, de Nationale
Bank waarschuwt banken dat ze een oplossing moeten zoeken voor de lage rentabiliteit in de
sector

en heeft gewezen op de noodzakelijke uitdunning van het aantal kantoren. Van deze kant hoeven de agenten alvast niet op
steun rekenen.
Hoeft het dan te verbazen dat de zelfstandige bankagenten meer en meer in zak en as zitten? Ze ondervinden als geen ander
de gevolgen van de besparingen in de banksector, maar worden nergens als stakeholder erkend en al zeker niet door de
politiek.
BZB blijft overal op deuren kloppen – ook op uw deur – maar kan momenteel vaak niet anders dan het ergste proberen te
voorkomen door de individuele agenten en de eventuele vriendenkringen van agenten bij te staan op juridisch en tactisch vlak.
Maar zo denkt u wellicht, er komen toch zelfstandigen bij? ING en BNP Paribas Fortis hebben het over een verzelfstandiging
van hun kantoren, dus bedienden die voortaan als zelfstandige agent zouden verder werken. Gaan we er nog vanuit dat
bedienden uit vrije keuze de overstap maken, dan nog stellen we vast dat de zelfstandige bank- en verzekeringsagent in een
duidelijk ondergeschikte positie zit ten opzichte van de bank of verzekeraar waarmee hij een contract moet afsluiten. Andere
handelsagenten of franchisenemers die ook in een ondergeschikte positie zitten, genieten van een wettelijke bescherming
doordat de partij met wie ze gaan samenwerken verplicht is heel wat cruciale informatie voorafgaand te verstrekken. Het
contract moet hen een maand op voorhand worden bezorgd en in een apart document moeten de belangrijkste bepalingen
worden opgenomen samen met cruciale gegevens die een correcte beoordeling van het contract mogelijk maken (hoe
staat de contractspartij ervoor, de vooruitzichten voor de komende jaren met betrekking tot het distributienetwerk,
de investeringen die initieel en in de loop van de samenwerking zullen worden gevraagd, de berekeningswijze
van de vergoeding of commissies, de kosten die zullen worden aangerekend, etc.). De wetgever heeft de bankverzekeringsagenten als enige groep expliciet uitgesloten van deze bescherming. Gezien hun beter opleidingsniveau
zouden zij deze cruciale informatie en de bedenktijd van één maand niet nodig hebben (sic!).
Het hoeft geen betoog dat we hier een recept voor rampspoed hebben. Er zijn tal van voorbeelden van startende
zelfstandigen die investeren in hun zaak en na twee of drie jaar worden opgezegd. Als zelfs ervaren agenten nog contracten
ondertekenen waarvan achteraf blijkt dat de samenwerking veel negatiever uitdraait dan voorzien, hoe kunnen we dan
verwachten dat bedienden voldoende sterk zouden staan om een evenwichtig contract te onderhandelen met de partij die
voorheen nog hun werkgever was?
BZB heeft u en uw collega-ministers aangeschreven en opgeroepen om de wet dringend aan te passen zodat ook startende
bank- en verzekeringsagenten net zoals andere handelsagenten recht hebben op de cruciale informatie alvorens zo’n
belangrijk contract te ondertekenen.
Mijnheer de minister, wanneer u langsrijdt bij het zelfstandige bankkantoor in uw gemeente, denkt u ook eens aan de agent
die zorgt voor tewerkstelling en voor wie geen enkele minister opkomt?

Carine Vansteenbrugge, Directeur BZB
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U BENT ING- OF RECORD BANK-AGENT?
Naar aanleiding van de aangekondigde herstructurering heeft BZB een overleg gevraagd met de directie van ING en Record Bank. Deze zijn op
onze vraag ingegaan en hebben zich geëngageerd om samen te zitten met BZB zodra er nieuwe elementen zijn.
BZB verdedigt de belangen van de agenten op zoveel mogelijk fronten, maar de verwachtingen moeten realistisch zijn. BZB kan uiteraard niet
verhinderen dat de bank haar agentennet uitdunt. Maar BZB ziet het wel als haar één van haar kerntaken om de belangen van de agenten te
verdedigen in alle mogelijke scenario’s. Het spreekt voor zich dat zij die worden opgezegd, bij ons terecht kunnen voor informatie, eventuele
modelbrieven en advies. Ook zij die een portefeuille overlaten of overnemen, of besluiten tot een fusie over te gaan, kunnen bij ons terecht
met al hun vragen. Bedienden die overwegen om als zelfstandige aan de slag te gaan voor ING staan we ook bij met informatie en advies. Ook
hebben we de afgelopen twee maanden informatievergaderingen georganiseerd voor de agenten van Record Bank en ING die lid zijn van BZB.
BZB krijgt momenteel van de bank maar zeer beperkt informatie omdat de wet Renault dit volgens de bank niet toelaat. BZB stelt vast dat de wet
Renault die de werknemers hier beschermt, nu wordt gebruikt om de beroepsverenigingen te beletten hun taak als belangenverdediger van de
zelfstandige agenten te vervullen. Los daarvan neemt BZB de individuele belangenverdediging van haar leden ter harte. Alle agenten zullen tegen
half januari individueel worden geïnformeerd over hun toekomst binnen de bank. Deze agenten kunnen bij BZB terecht voor individueel advies
over hun situatie.

Minister van Zelfstandigen Willy Borsus stelt vast dat de zelfstandige bankagenten niet over de nodige middelen beschikken voor een
langdurende juridische procedure. Hij bereidt daarom een wetsontwerp voor waarin hij de groepsvordering die nu enkel weggelegd is
voor een groep van gedupeerde consumenten, ook zou mogelijk maken voor de zelfstandigen en de KMO’s. BZB/Fedafin ondersteunt
samen met Feprabel het plan van minister Borsus en roep andere partijen op om hetzelfde te doen.

Bent u op zoek naar het examen
dat de certificatie oplevert in
bank-, verzekerings- of
kredietbemiddeling? Of nood
aan bijscholingspunten?
Uw kennis, onze prioriteit.

Febelfin Academy

Uw partner voor certificatie,
examens & bijscholing

Learning, key for evolution

Ontdek ons aanbod op

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

BZB IN DE PERS

BZB IN DE PERS
BZB kon naar aanleiding van haar open brief niet alleen rekenen op steun vanuit politieke hoek, maar kwam de laatste tijd ook veelvuldig in de
pers.
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IDD als opportuniteit
voor herziening

Twin Peaks II

De Europese richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) werd eind 2015 goedgekeurd
door het Europees Parlement. De richtlijn heeft onder meer tot doel de verschillende
distributiekanalen onderling eerlijker te laten concurreren en treedt in werking
in februari 2018. Dit geeft de EU-lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten
in nationaal recht. BZB greep de kans aan om te wijzen op de nood
aan herziening van de bestaande wetgeving in ons land.
OPPORTUNITEIT TOT HERZIENING
Ons land heeft de Europese richtlijn niet afgewacht om de
bemiddeling in verzekeringen strenger te reguleren. Twin
Peaks II trad in werking op 30 april 2014 en legde onder meer een
uitbreiding van de MiFID-regels naar de verzekeringssector op.
De AssurMiFID-regels zijn uiterst complex en hebben
een grote impact op de professionele werking van de
verzekeringstussenpersonen. Bovendien is een groot deel van
de uitvoerende KB’s net voor de inwerkingtreding van de wet
gepubliceerd. Het hoeft dan ook geen verbazing dat de toepassing
in de praktijk enorm veel problemen stelt en dat een voorafgaande
consultatie van de sector een en ander had kunnen vermijden.
BZB heeft dan ook aangegeven dat ze het vanzelfsprekend
vindt dat de omzetting van de IDD wordt aangegrepen om een
aantal problemen weg te werken en dat de sector dit keer wel
voorafgaandelijk wordt geraadpleegd.

“Het is vanzelfsprekend dat de omzetting van de IDD wordt
aangegrepen om een aantal problemen in de huidige wetgeving
weg te werken en dat de sector dit keer wel voorafgaandelijk
wordt geraadpleegd.”
Albert Verlinden, voorzitter BZB

GEEN GOLDPLATING
De IDD is een richtlijn gericht op minimale harmonisatie. Dit
betekent dat lidstaten strengere of bijkomende regels kunnen
stellen ter bescherming van de klanten, wat in het vakjargon
goldplating wordt genoemd. Maar de richtlijn stelt dat indien

lidstaten ervoor kiezen om extra voorschriften op te leggen, de
administratieve lasten die daar uit voortvloeien, in verhouding
moeten staan tot de bescherming van de consument.
In ons regeerakkoord werd expliciet vermeld dat er geen
goldplating zal plaatsvinden bij de omzetting van de EUrichtlijnen, ‘tenzij een afwijking van het minimum dat de richtlijn
vereist, onze internationale concurrentiepositie kan verbeteren
zonder de omzettingsprocedure significant te verlengen.’

OF TOCH?
De Twin Peaks II-wetgeving werd opgesteld rekening houdend
met de voorbereidende teksten van de IDD die toen circuleerden.
Het Europees Parlement heeft uiteindelijk beslist om op bepaalde
punten minder verregaande maatregelen te nemen. Bovendien
leiden de extra voorschriften in de Belgische regelgeving vaak
tot administratieve lasten die niet in verhouding staan tot
de bescherming van de consument. Ook blijkt dat tal van de
verregaande maatregelen in de Belgische wet problemen stellen in
de sector.

SECTORNIEUWS

NOOD AAN HERZIENING
Omwille van boven vermelde redenen dringt zich volgens BZB een
herziening op van een aantal bepalingen in de huidige Belgische
wet. Concreet gaat het over:
1. HET STATUUT VAN VERBONDEN VERZEKERINGSAGENT
Het statuut van verbonden verzekeringsagent wordt niet
voorzien in de IDD en de toepassing van de ingevoerde
regels blijkt tot op vandaag niet mogelijk in ons land. Het
voorziene statuut is enorm marktverstorend, werkt niet
in het belang van de klant en is niet in verhouding tot het
beoogde doel. De IDD stelt dat de richtlijn moet garanderen
dat hetzelfde beschermingsniveau geldt en dat ze een
gelijk speelveld en concurrentie moet bevorderen voor
tussenpersonen. De lidstaten hebben er volgens de richtlijn
zelfs baat bij als verzekeringsproducten worden verdeeld via
verschillende kanalen en tussenpersonen, op voorwaarde
dat zij vergelijkbare regels inzake consumentenbescherming
moeten toepassen. Maar zoals dat nu in België geregeld is, is
dat momenteel niet het geval (zie verder).
2. VERBOD OP CUMUL STATUTEN
In ons land zijn er drie categorieën van verzekeringstussenpersonen: verzekeringsmakelaars, -agenten en -subagenten.
Een verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon kan zich
slechts in een van de voormelde categorieën inschrijven. In
2015 breidde de FSMA het verbod op cumul van deze statuten
uit in die zin dat ze stelde dat het evenmin mogelijk mag zijn
dat dit verbod wordt omzeild door de oprichting van twee
afzonderlijke rechtspersonen die op hetzelfde adres actief zijn.
Reden was omdat dit anders ‘bij de cliënt voor verwarring zou
kunnen zorgen’.
De praktijk leert echter dat bankagenten hun statuut
van bankagent vaak cumuleren met het statuut van
verzekeringsagent of –subagent voor de verzekeringspolissen
die door de bank worden verbonden aan hun bankactiviteit,

zoals bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering. Het gebeurt
dus dat op hetzelfde adres een andere rechtspersoon actief
is met het statuut van verzekeringsmakelaar. Ten aanzien van
de verzekeringsklanten treden deze tussenpersonen op als
makelaar.
Gezien de verplichting voor de verzekeringstussenpersoon
om aan de klant voor het afsluiten van het contract mee
te delen in welke hoedanigheid hij optreedt, het feit dat dit
ook duidelijk te zien is aan de informatie op de gebruikte
documenten en dat dit ook vaak fysiek afgescheiden gebeurt,
is een cumulverbod volgens BZB disproportioneel met de
bescherming van de klant.
3. TRANSPARANTIE VAN COMMISSIELONEN
De IDD voorziet enkel dat de verzekeringstussenpersoon
moet meedelen wat de aard is van de vergoeding die hij
ontvangt met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst. Er
wordt geen transparantie gevraagd inzake de hoogte van de
vergoeding. De Belgische wet legt dat wel op en dat zorgt in
de praktijk voor bijkomende administratieve lasten die niet in
verhouding staan tot de bescherming van de consument. Feit
is bovendien dat de verplichting niet geldt voor alle spelers
in de markt en kan leiden tot een foutieve vergelijking tussen
verzekeringsproducten.
4. TOEPASSING ZORGPLICHT VOOR ANDERE
VERZEKERINGSPRODUCTEN
De IDD voorziet aanvullende vereisten voor verzekeringen met
een beleggingscomponent, maar sluit de pensioenproducten
daarbij uit. De Belgische wet plaatst deze producten wel bij de
verzekeringen met een spaar- of beleggingscomponent met de
bijgaande strengere verplichtingen. Ook dit is een voorbeeld
van regelgeving die aanleiding geeft tot administratieve lasten
die niet in verhouding staan tot de bescherming van de
consument. De Belgische wet moet volgens BZB op dit punt
worden aangepast aan wat de IDD voorziet.
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Johan Klaps wil naar

één statuut

verzekeringstussenpersoon

In de oorspronkelijke tekst van de IDD was het
statuut van verbonden agent opgenomen, maar dit is
geschrapt in de uiteindelijke tekst. Toch heeft
België ervoor gekozen om het statuut te behouden,
met alle gevolgen van dien. Het probleem
werd al vele malen aangekaart, maar vooralsnog is
nog geen definitieve oplossing uit de bus gekomen.
Hoog tijd om daar verandering in te brengen, moet ook
volksvertegenwoordiger Johan Klaps gedacht hebben.
Hij diende een wetsvoorstel in, waarin hij ijvert voor
een eengemaakt statuut met gelijke regels voor
iedereen.
PROBLEMEN IN DE PRAKTIJK
De overgrote meerderheid van
de verzekeringsagenten die een
exclusiviteitsverplichting hebben met
hun verzekeringsmaatschappij, hebben
toch de toelating van hun maatschappij
om voor bepaalde polissen of bepaalde
waarborgen te bemiddelen voor derde
maatschappijen. Voor de Twin Peaks IIregelgeving vormde dit helemaal
geen probleem omdat het statuut van
verbonden verzekeringsagent niet
bestond. Dergelijke contracten en
situaties waren dus volledig wettelijk en
stelden geen enkel probleem. Maar de
invoering van het statuut van verbonden
verzekeringsagent veranderde deze
situatie. Al ruim twee jaar werken dus
heel wat verzekeringsagenten nog steeds
onder een statuut dat niet conform de
wet is.

GEEN OPLOSSING
BZB signaleerde de problemen met
betrekking tot het statuut van verbonden
agent al begin 2014, maar kreeg daarop
eerder lauwe reacties. Pas later heeft men
effectief ingezien dat er veel problemen
opdoken en dat het nieuwe statuut
marktverstorend was. Maar ondanks

Links: Johan Klaps, Volksvertegenwoordiger; rechts: Albert Verlinden, voorzitter BZB

herhaaldelijk sectoroverleg werd geen
eensgezindheid bereikt. In juni 2015
zei Kris Peeters nog het volgende in
Momentum: “Ik ben bereid om een
wetsontwerp voor te bereiden, maar wens
eerst duidelijkheid over de definitieve
teksten van IMD II. 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.” Dit laatste is
dus niet gebeurd.

‘Wat de klant niet altijd goed beseft, is dat
een makelaar in de praktijk soms maar
voor een of twee verzekeraars bemiddelt.
Het onafhankelijke advies kan daardoor
gekleurder zijn dan gedacht’, stelt Klaps
in een interview met De Tijd. ‘Echt
onafhankelijk advies is alleen mogelijk
als de makelaar schaalgrootte heeft. Als
hij maar 20 autopolissen geplaatst heeft
bij een verzekeraar, dan luistert die niet
bij klachten. Als het er 200 zijn, dan wel.’
Klaps pleit voor een schone lei. ‘In plaats
van statuten bij te creëren, zouden we er
beter afschaffen. De consument heeft er
baat bij als er eengemaakt statuut komt
voor verzekeringstussenpersonen, met
dezelfde regels voor iedereen.’

WETSOVERSTEL
Wie erbij was op het BZB-congres hoorde
het al in primeur: naar aanleiding van de
problemen die het statuut van verbonden
agent met zich meebrengt, heeft
kamerlid Johan Klaps een wetsvoorstel
ingediend. Met dit wetsvoorstel streeft
hij naar een eengemaakt statuut van
verzekeringstussenpersoon, zonder
onderscheid tussen agent en makelaar.
Een situatie die volgens hem een gelijk
speelveld oplevert voor alle aanbieders en
leidt tot meer bescherming van de klant.

WAT VINDT BZB VAN ZIJN
VOORSTEL?
Het minste dat kan worden gezegd van
de plannen van volksvertegenwoordiger
Johan Klaps is dat deze provocerend
zijn. Geen enkel voorstel in dat verband
ging zover als tot het afschaffen van de
verschillende statuten. BZB heeft ook
een overleg gevraagd met de heer Klaps
om zijn voorstel grondiger te bespreken.
Zodra ze de tekst in haar bezit heeft, zal
BZB dit voorstel grondig bestuderen.
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Antiwitwasverplichtingen
niet goed

nageleefd

Tijdens haar AssurMiFID-controles heeft de FSMA tekortkomingen vastgesteld inzake
de naleving van de antiwitwasverplichtingen. Daarom zette ze recent de belangrijkste
nog eens op een rijtje in een mededeling.
CONTROLE
De FSMA is belast met de controle op de
naleving van de antiwitwaswet door de
niet-exclusieve verzekeringstussenpersonen.
De FSMA kan u vragen om documenten
en bewijsstukken op te sturen of kan in uw
burelen een controle uitvoeren.
Bij controles in 2016 hanteerde de FSMA
in verband met de naleving van de
antiwitwaswetgeving volgende vragenlijst:
•

•

•

•

•

beschikbare procedures en maatregelen
verbonden aan witwasbestrijding:
- op welke manier identificeert de
tussenpersoon zijn cliënten?
- waaruit bestaan volgens de
tussenpersoon ‘atypische’
transacties? Welke middelen heeft hij
om dergelijke atypische transacties
op te sporen?
mag de tussenpersoon de premies
incasseren voor rekening van de
verzekeringsonderneming? Op welke
manier gebeurt dit desgevallend?
heeft de tussenpersoon al eens te
maken gehad met een atypische
transactie? Welke maatregelen moet
hij dan nemen en welke stappen
ondernemen? Heeft hij toen het CFI
gecontacteerd?
aanduiding van een
antiwitwasverantwoordelijke:
- beschrijving van zijn taken;
- opleidingen
activiteitenrapport witwasbestrijding.

KENT U UW
ANTIWITWASVERPLICHTINGEN?
•

Verplichtingen voor niet-exclusieve
verzekeringstussenpersonen

•
•
•
•

- Ken uw cliënt
- Het opstellen en uitvoeren van een
cliënt-acceptatiebeleid
- Een bestendige waakzaamheid ten
aanzien van verrichtingen en zakelijke
relaties
- Beschikken over een geschikte interne
administratieve organisatie
- Actief meewerken met de CFI
Taakverdeling
Antiwitwasverantwoordelijke
Opleidingsplicht
Jaarlijkse bijdrage

•

•
•

•

•

WAT ALS U DE VERPLICHTINGEN
NIET NALEEFT?
De antiwitwaswet voorziet in de
mogelijkheid om sancties op te leggen
bij niet-naleving van de verplichtingen.
Tussenpersonen die zich niet aan
de regelgeving houden, kunnen een
administratieve geldboete krijgen van € 250
tot € 1.250.000.

WANNEER BENT U BEST OP UW
HOEDE?
•

•

•

de cliënt is bij het afsluiten van de
verzekeringsovereenkomst vooral
geïnteresseerd in zijn recht om de
overeenkomst vroegtijdig op te zeggen
en in het beschikbare bedrag bij die
opzeg;
er wordt een verzekeringsovereenkomst
met zeer hoge premies afgesloten
die buiten proportie zijn met het
socio-economisch profiel van de
ondertekenaar;
de onderschrijving van een
verzekeringsovereenkomst wordt
gevolgd door een afkoop met vraag tot
betaling aan een derde;

•
•

de afkoop van een polis met eenmalige
premie in contanten of met een cheque
voor een bedrag dat niet in verhouding
staat met de inkomsten van de
ondertekenaar;
meerdere verzekeringsovereenkomsten
worden in korte tijdspanne afgesloten;
de premies worden betaald vanuit het
buitenland, in het bijzonder uit een
financieel offshorecentrum;
de cliënt is vergezeld van een derde
wanneer de overeenkomst wordt
ondertekend;
de verzekeringsnemer is niet de houder
van de rekening waarlangs de betaling
van de premies verloopt;
er wordt gevraagd de premie cash te
betalen;
de oorspronkelijke begunstigde van
een polis wordt in de loop van de
overeenkomst vervangen door een
persoon zonder duidelijke band met de
ondertekenaar.

Meer info: Mededeling FSMA (20/09/2016)
Zie http://www.fsma.be/~/media/Files/
fsmafiles/circ/nl/2016/fsma_2016_16.ashx

VRAGENLIJST
Wie wil starten als verzekeringstussenpersoon, dient sinds kort een
vragenlijst inzake het voorkomen
van witwassen in te vullen. Wordt
deze niet ingevuld, dan wordt het
inschrijvingsdossier niet goedgekeurd.
Lees er meer over in het interview met
Jim Lannoo, woordvoerder van de
FSMA, op p. 19

INTERVIEW
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FSMA wijzigt

inschrijvingsdocumenten

Er zijn enkele wijzigingen aan de documenten die moeten worden gebruikt bij het indienen van de
aanvraag als verzekeringstussenpersoon en als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten. De
belangrijkste wijziging is een nieuwe vragenlijst inzake het voorkomen van witwassen. Jim Lannoo,
woordvoerder van de FSMA, beantwoordt hieromtrent enkele vragen.
Wat is er precies veranderd voor
wie?
De FSMA streeft naar eenvoud en
verhoogde leesbaarheid binnen het
kader van de bestaande reglementering.
Het resultaat is vooral dat eenzelfde
document voor meerdere statuten
kan gebruikt worden, wat voorheen
niet het geval was. Zo moet een
document voor meerdere statuten maar
eenmaal worden ingevuld. Bij de nieuw
gepubliceerde documenten moet er een
onderscheid worden gemaakt tussen de
verplichte documenten (vragenlijsten)
en de niet-verplichte documenten
(modeldocumenten).
Verplicht zijn de vragenlijst voor bij
bemiddelingsactiviteiten betrokken
verantwoordelijke personen, de vragenlijst
‘aandeelhouder tussenpersoon’ en de
vragenlijst inzake de organisatie van
de distributie en het voorkomen van
witwassen.

Voor wat de eerste twee vragenlijsten
betreft, is er inhoudelijk niets veranderd
aan de gevraagde informatie. Het
toepassingsbereik van de vragenlijst
voor de bij de bemiddelingsactiviteiten
betrokken verantwoordelijke personen is
uitgebreid: niet enkel de effectief leiders,
maar ook de tussenpersonen-natuurlijke
personen en de verantwoordelijke voor
de distributie van een rechtspersoon
zullen voortaan de vragenlijst invullen.
Dit zorgt voor een gelijk speelveld, en
weerspiegelt nu al de bestaande praktijk
bij de kredietbemiddelaars.
Daarnaast werden enkele niet-verplichte
modeldocumenten ingevoerd voor
de (her)verzekeringstussenpersonen
en tussenpersonen in bank- en
beleggingsdiensten. De FSMA beveelt
deze modeldocumenten sterk aan, maar
ze zijn facultatief. De FSMA stelt deze ter
beschikking om de gebruiksvriendelijkheid
van het aanvraagproces te verhogen. Ze
geven natuurlijk ook een sterke indicatie
van de verwachtingen van de FSMA. Het
gaat bijvoorbeeld om een modelattest
BA-verzekering en de verklaring van
een tussenpersoon die optreedt voor
een verzekeringssubagent. Ook deze
modeldocumenten zijn gekend bij de
kredietbemiddelaars.

Waarom zijn deze wijzigingen
doorgevoerd?

Jim Lannoo, woordvoerder FSMA

De FSMA wil de verschillende documenten
die gebruikt worden bij het indienen
van een aanvraag tot inschrijving
als tussenpersoon zo veel mogelijk
harmoniseren. Deze wijzigingen moeten
zorgen voor een grotere herkenbaarheid
van de documenten, en dragen ook bij
aan een administratieve vereenvoudiging:

hetzelfde document kan dienen voor
verschillende statuten.

Voor verzekeringstussenpersonen
is er een nieuwe vragenlijst
inzake het voorkomen van
witwassen. Wordt deze niet
ingevuld, dan wordt het dossier
niet goedgekeurd. Waarom werd
de nieuwe vragenlijst ingevoerd?
Na de jongste mededeling, gepubliceerd op
de website van de FSMA, mag geen enkele
tussenpersoon nog onwetend zijn over de
antiwitwaswetgeving: de FSMA ziet toe op de
naleving ervan. Een efficiënte manier om de
aandacht van alle kandidaat-tussenpersonen
hierop te vestigen, is van bij de start te
vragen hoe zij denken deze verplichtingen
praktisch te zullen naleven en hoe ze zich
zullen organiseren. Beter voorkomen dan
genezen, op de eerste plaats in het belang
van de tussenpersoon zelf.

Hoewel de FSMA als toezichthouder
uiteraard zelf bepaalt welke formulieren
zij wil ingevuld zien, betreuren we
dat de toezichthouder hierover niet
minstens eenmaal de sector heeft
geraadpleegd. BZB kreeg al vragen
van leden met betrekking tot deze
documenten nog voor we er door
de FSMA op de hoogte van werden
gesteld. Wij hebben zelf nog enkele
vragen met betrekking tot deze
formulieren en hadden het op prijs
gesteld om vooraf met de FSMA
hierover te kunnen overleggen. We
zullen onze opmerkingen alsnog
overmaken aan de FSMA, maar nu de
nieuwe documenten al online staan
en gebruikt moeten worden, worden
eventuele aanpassingen moeilijker.

Traditionele banken

scoren nog altijd beter dan

fintechs

Financiële start-ups schoten de voorbije jaren als paddenstoelen uit de grond. Niettemin
zijn de investeringen in fintechbedrijven recent afgenomen. Was het een hype? Of hebben
ze levensvatbare businessmodellen die kunnen concurreren met de traditionele spelers?
Capgemini en LinkedIn zochten het uit en publiceerden hun bevindingen in het World
Fintech Report.
OPKOMST VAN DE FINTECHS
Sinds de crisis heeft de financiële sector
een enorme evolutie doorgemaakt. Traditionele banken waren ooit het centrum van
alle financiële transacties. Vandaag krijgen
ze concurrentie van de zogenaamde
fintechs, bedrijven in financiële dienstverlening die minder dan vijf jaar oud zijn en
een relatief klein, maar groeiend aantal
klanten hebben.
Deze start-ups hebben relatief snel voet
aan de grond gekregen en wel door een
combinatie van verschillende factoren. Eerst
en vooral werden ze geholpen door het feit
dat de klant er hogere verwachtingen op
nahoudt. Maar ook de snellere toegang tot
kapitaal, de lagere drempels om de sector
te betreden en de versnelde technologische
vooruitgang hebben hen geen windeieren
gelegd. Maar wat volgens de studie nog het
meest het pad heeft geëffend voor de fintechs, is het feit dat de traditionele spelers
er niet in geslaagd zijn om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.
Grote, machtige technologiebedrijven
als Google, Amazon, Facebook en Apple
hebben de lat hoog gelegd waardoor de
klant gelijkaardige verwachtingen koestert
op het vlak van financiële dienstverlening.
En daar hebben fintechs sneller op kunnen
inspelen, vooral doordat ze in tegenstelling
tot de traditionele banken geen rekening
moeten houden met bestaande systemen
en culturen. Ook hebben ze het voordeel
dat ze doorgaans aan minder wettelijke
vereisten moeten voldoen, al komt hier in
sommige landen ook wel stilaan verandering in.

TRADITIONELE SPELERS SCOREN
BETER
Vindt de klant fintechs dan zoveel beter?
Nee, of toch tenminste al een pak minder.
Het voorbije jaar hebben banken volgens
de studie op cruciale vlakken immers een
inhaalbeweging gemaakt. Consumenten
verkiezen fintechs wanneer het aankomt
op efficiënte en tijdige dienstverlening.
Maar wanneer hen gevraagd wordt wie ze
het meeste vertrouwen en wie een betere
kwaliteit van dienstverlening, transparantie
en veiligheid biedt, dan gaat de voorkeur naar bestaande spelers. Belangrijke
troeven!

WERK AAN DE WINKEL
Niettemin wijst de studie erop dat er
nog veel werk aan de winkel is. Zowel de
traditionele als niet-traditionele spelers
worstelen nog om aan de verwachtingen
van de klant te voldoen. Een goed
begrip van de noden van de klant en zijn
voorkeuren zal volgens de onderzoekers
erg belangrijk zijn.

“De term “fintech” is misschien wel de
meest over- en onderschatte term die de
industrie de voorbije decennia gekend
heeft.””

WAAR GAAN WE NAARTOE?
De auteurs schrijven dat de term “fintech”
misschien wel de meest over- en
onderschatte term die de industrie de
voorbije decennia gekend heeft. Maar
de vraag welke richting het volgens hen
zal uitgaan, blijft onbeantwoord. In

sommige sectoren zijn de traditionele
spelers volledig weggeblazen, in andere
sectoren zien we dat innovatie kan blijven
voortbestaan naast traditie. Kijk maar
naar boeken en e-books. Maar waar ze
wel zeker van zijn, is dat fintechs een
grote impact hebben en het concept van
klantenbetrokkenheid een nieuwe invulling
hebben gegeven.
De auteurs van de studie stelden de vraag
ook aan leidinggevenden van diverse
banken. Ook zij zijn het erover eens dat
de fintechs het landschap hertekenen,
al is er weinig concensus over de mate
waarin. Sommigen geloven dat fintechs
niet in staat zijn om een waarde te leveren
die traditionele instellingen niet op een
eenvoudige manier kunnen kopiëren.
Ook beschikken ze niet over het kapitaal
van de grote financiële instellingen en
de zoektocht naar kapitaal verloopt niet
altijd van een leien dakje. Een ander
argument dat wordt opgeworpen, is dat
ze geen ervaring hebben in het omgaan
met regelgeving. Anderen voorspellen op
hun beurt dat fintechs hun ervaring zullen
gebruiken om de bestaande markten
volledig doorheen te schudden. Zij stellen
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dat innovaties van fintechs al vaker hebben
geleid tot andere manieren van zaken
doen.

REM OP INNOVATIE
Hoewel fintechs initieel als een bedreiging
werden gezien, ziet een meerderheid van
de banken heil in een samenwerking.
Vooral omdat ze zo de expertise van de
start-ups kunnen aanwenden zonder
zelf dure ontwikkelingskosten te moeten
doen. Iets meer dan de helft staat ook niet
afkerig tegenover een eventuele overname
van een fintech.
Hoe dan ook geven ze allemaal prioriteit
aan innovatie om de fintechs te kunnen

bijbenen. Maar de risicoaverse cultuur
zorgt ervoor dat velen onder hen in
werkelijkheid ter plekke blijven trappelen.
Van alle obstakels die innovatie in de
weg staan bij traditionele banken, is de
heersende cultuur de grootste. Daarnaast
is budget ook vaak een remmende
factor, net als de focus op het we-doenverder-zoals-we-bezig-zijn. Een ander
nadeel dat innovatie belemmert in
traditionele bedrijven is dat ze logge
informaticasystemen meezeulen en gebukt
gaan onder regelgevende lasten. Ook staan
hun leidinggevenden voor de moeilijke
uitdaging om op korte termijn winst te
boeken en op lange termijn levensvatbaar
te zijn.

TOT SLOT
Er is volgens de studie geen eenvoudige
oplossing om het verzet tegen innovatie te
boven te komen en de toekomst laat zich
niet voorspellen. Met de nodige middelen
kunnen traditionele bedrijven volgens de
studie innoverende machines worden
die fintechs verslaan op eigen terrein. Of
fintechs kunnen blijven groeien, misschien
zelfs door banken op te slorpen. Wie
weet beslissen grote fintechs als Google,
Amazon of Facebook wel om zich in de
strijd te werpen en aan de haal gaan met
de ambities van zowel de traditionele als
niet-traditionele spelers? Veel vragen, maar
weinig concrete antwoorden. De tijd zal
het uitwijzen.

Inwerkingtreding PRIIP’sverordening uitgesteld
De Europese Verordening omtrent essentiële informatiedocumenten voor verpakte
retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's)
wordt uitgesteld met een jaar en zal bijgevolg pas in werking treden op 1 januari 2018.
WAAROVER GAAT HET?
Particuliere beleggers gebruiken PRIIP’s doorgaans om fondsen te
genereren voor de afbetaling van een hypotheek of voor de studies
van hun kinderen. Daarnaast betreft het ook talrijke bankproducten
en levensverzekeringen. Europa werkt al enkele jaren aan een
verordening om deze beleggers beter te beschermen, voornamelijk
door de introductie van een financiële bijsluiter. Dit document is
beter gekend onder de naam KID (“Key information document”)
en werd ontwikkeld om de belangrijkste kenmerken van een
beleggingsproduct op een eenvoudige en toegankelijke manier
weer te geven. Dit moet ervoor zorgen dat de Europese consument
de potentiële risico’s en vergoedingen van beleggingsproducten,
fondsen en beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten met
elkaar op een eenvoudige manier kan vergelijken.

UITSTEL
De inwerkingtreding van de PRIIP’s-Verordening stond
oorspronkelijk gepland op 31 december 2016. Maar het Europese
Parlement verwierp de technische reguleringsnormen van het
KID omdat deze “gebrekkig en misleidend” zouden zijn waardoor

beleggers er wel eens geld door zouden kunnen verliezen. Hierdoor
werd de zorgvuldige invoering tegen eind dit jaar praktisch
onmogelijk. De roep om de inwerkingtreding van de regels uit
te stellen, werd almaar luider en kreeg uiteindelijk ook gehoor.
De toepassing van de verordening werd uitgesteld met een jaar,
waardoor uitgevers en verdelers van PRIIP’s-producten de tijd
hebben tot 1 januari 2018 om de nodige voorzorgsmaatregelen te
nemen.

TRANSVERSAAL KB
Het uitstel heeft ook gevolgen voor de inwerkingtreding van
een aantal bepalingen van het transversaal KB. Het betreft
de verplichting om een informatiefiche op te stellen voor de
commercialisering van het financieel product, de verplichting een
risicolabel en de performancescenario's te vermelden, alsook de
voorstelling van de toekomstige rendementen door middel van
een simulator. Omdat deze bepalingen overeenkwamen met de
doeleinden van de PRIIP’s, heeft de regering ervoor gekozen om te
wachten op de verordening vooraleer ze in werking te laten treden.
Dit uitstel wordt nu dus ook met een jaar verlengd.
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De recente

begrotingsmaatregelen
van de regering Michel I
De slopende onderhandelingen betreffende de al dan niet invoering van
een meerwaarde taxatie, al dan niet gekoppeld aan de verlaging van de
vennootschapsbelasting, eindigden met o.a. de afschaffing van het voordeel van de
“interne meerwaarden”, (alweer) een verhoging van de roerende voorheffing en de
afschaffing van de speculatietaks. Hierna gaan wij nader in op deze drie maatregelen.

INTERNE MEERWAARDE – EINDE
VAN HET HOLDINGTIJDPERK
Een belangrijke maatregel, die in de loop
van de recente begrotingsonderhandelingen
werd voorgesteld, betreft het
neutraliseren van het voordeel van de
holdingvennootschap, in combinatie met
een inbreng van aandelen. In de praktijk is
deze techniek gekend als de realisatie van
“interne meerwaarden”.
a) Het voordeel van de holding
Vooraleer nader in te gaan op de wijzigingen, zetten wij hierna kort de techniek
uiteen:
- Een ondernemer heeft een
operationele vennootschap en een
vastgoedvennootschap.
- De boekwaarde van beide
vennootschappen is vrij beperkt,
dit in tegenstelling tot de
marktwaarde, die substantieel hoger
is (bv. omwille van afschrijvingen
op de onroerende goederen van de
vastgoedvennootschap).
- Teneinde het beheer en het bestuur
van beide vennootschappen te
bundelen, richt de ondernemer
een holdingvennootschap
op, die de aandelen van de
operationele vennootschap en de
vastgoedvennootschap zal aanhouden.
- Bij inbreng van de aandelen van de
twee bestaande vennootschappen in de
holding, realiseert hij de meerwaarde
die op de ingebrachte aandelen rust.
Deze “interne” meerwaarde is gelijk aan
het verschil tussen de boekwaarde en
de marktwaarde.

Pieter Souffriau
Advocaat HVG-Advocaten

-

-

Indien deze inbreng kadert binnen het
“normale beheer” van privévermogen,
is deze meerwaarde niet belast.
Dit betreft de realisatie van een
zogenaamde “step up”.
Boekhoudkundig wordt de
gerealiseerde meerwaarde op de
aandelen opgenomen in het kapitaal
van de holding, hetgeen “fiscaal
gestort kapitaal” vormt. Indien men
later tot een kapitaalvermindering
zou overgaan, kan men op die
manier de voorheen gerealiseerde
meerwaarde uitkeren. Dergelijke
kapitaalvermindering is normaliter
belastingvrij.

In de praktijk gaat dit als volgt:
- Indien de vennootschappen – zonder
holding – een dividend uitkeren aan de

Audrey De Bevere
Manager EY

-

aandeelhouders (natuurlijke personen)
is hierover een taxatie van 27%
verschuldigd (vanaf 1 januari 2017, zal
deze taxatie 30% bedragen, zie verder);
Indien deze vennootschappen worden
ingebracht in een holding, wordt
dit dividend eerst uitgekeerd aan de
holdingvennootschap. Hier is een
taxatie van slechts 1,7% verschuldigd.
Vervolgens kan de holding dan
overgaan tot een kapitaalvermindering
en is deze onbelast.

U begrijpt dat de oprichting van de
holding, naast een interessant controle
en beheervehikel boven de operationele
en vastgoedvennootschappen, ook een
zeer interessant fiscaal voordeel met zich
meebrengt, waardoor deze techniek door
de jaren heen zeer populair is geworden.
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b) Neutralisatie van het voordeel
De regering wenst deze populaire optimalisatietechniek nu een halt toe te roepen
en kijkt hiervoor naar het voordeel van de
kapitaalvermindering. Hiertoe voorziet men
fiscaal een aanpassing van de kwalificatie
van de meerwaarde bij de holdingvennootschap:
-

-

De meerwaarde zal fiscaaltechnisch
niet langer als “fiscaal gestort kapitaal”
worden aangemerkt, maar als “belaste
reserve”.
Boekhoudkundig blijft de meerwaarde
wel als kapitaal kwalificeren.

Dit heeft belangrijke gevolgen. Wanneer in
de toekomst immers tot een kapitaalvermindering zal worden overgegaan, zullen
“belaste reserves” worden uitgekeerd en
geen “fiscaal gestort kapitaal”. De uitkering van “belaste reserves” wordt fiscaal
gelijkgeschakeld met een uitkering van een
dividend. Bij de ontvanger/aandeelhouder (natuurlijke persoon) zal dan ook een
belasting van 30% (vanaf 1 januari 2017, zie
hierna) verschuldigd zijn bij de kapitaalvermindering. Dit laatste slechts in de mate
dat kapitaal wordt terugbetaald dat bestaat
uit “belaste reserves”.
In de toekomst wordt het dan - nog meer
dan vandaag - belangrijk om indien u een
kapitaalvermindering overweegt, vooraf de
historiek van het kapitaal op te maken en
vervolgens in de notariële akte duidelijk aan
te geven welk soort kapitaal er zal worden
uitgekeerd. Indien niets wordt bepaald zal
het bedrag van de kapitaalvermindering pro
rata worden aangerekend op het volledige
kapitaal, dus ook op de “belaste reserves”.
Deze maatregel zou in werking treden op 1
januari 2017. Vanaf deze datum zal er geen
“step up” meer worden gerealiseerd bij
inbreng van aandelen in een holdingvennootschap, behoudens indien de inbreng
van de aandelen niet zou kaderen binnen
het “normale beheer” van privévermogen.
Dit laatste is evenwel te vermijden, daar een
realisatie van een meerwaarde die als “abnormaal” beheer wordt beschouwd, onmiddellijk een taxatie van 33% (te verhogen met
gemeentebelasting) tot gevolg zal hebben.

Volgend voorbeeld ter verduidelijking:
- Vennootschap A:
o Boekwaarde: 100;
o Marktwaarde: 150 (meerwaarde van 50);
- Vennootschap B:
o Boekwaarde: 50;
o Marktwaarde: 200 (meerwaarde van 150);
- Bij de inbreng van de aandelen van A en B in een holding heeft de holding een fiscaal
gestort kapitaal van 350 (150 + 200);
- Taxatie bij inbreng over 200 (de gerealiseerde meerwaarde: 50 + 150):
o 0% indien er sprake is van “normaal” beheer;
o 33% (+ gemeentebelasting) bij “abnormaal” beheer: minimale belasting van 66.
Voor inbrengen tot 31 december 2016:
- Taxatie bij kapitaalvermindering bij de holdingvennootschap:
o Bij “normaal” beheer: kapitaalvermindering is niet belast (tenzij er sprake zou
zijn van fiscaal misbruik);
o Bij “abnormaal” beheer: kapitaalvermindering is nooit belast.
Voor inbrengen vanaf 1 januari 2017:
- Taxatie bij kapitaalvermindering bij de holdingvennootschap:
o Bij “normaal” beheer: een deel van de kapitaalvermindering (in het voorbeeld de
meerwaarde van 200) is belast als dividend;
o Bij “abnormaal” beheer: kapitaalvermindering is nooit belast.
Uit het voorbeeld blijkt dat de nieuwe regeling slechts van toepassing is voor inbrengen
die gebeuren vanaf 1 januari 2017. Inbrengen van vóór deze datum worden niet geviseerd.
Er wordt echter wel aangekondigd dat ook kapitaalverminderingen die gebeuren na een
inbreng die in het verleden plaatsvond, alsnog kunnen worden geherkwalificeerd op basis
van de algemene fiscale misbruikbepaling… Het moge duidelijk zijn dat men in de toekomst
dan ook steeds zeer omzichtig dient om te springen met kapitaalverminderingen.
Niettegenstaande een holdingvennootschap een interessant vehikel is om o.a. het beheer
en de controle over diverse vennootschappen te bundelen, dient vanaf nu niet alleen rekening te worden gehouden met het feit dat het fiscale voordeel vrijwel geheel verdwijnt, maar
ook dat de fiscale kostprijs van de uitkering van een dividend stijgt indien wordt gewerkt
met een holdingvennootschap. Zoals hierboven immers aangegeven is over een dividenduitkering tussen vennootschappen op vandaag een taxatie van 1,7% verschuldigd. Door
de hier besproken wijziging, zullen kapitaalverminderingen in de toekomst (deels) belast
worden als dividend en zal hierop een taxatie van 30% verschuldigd zijn. In tegenstelling
tot een dividend dat wordt uitgekeerd vóór de inbreng, zal er via de holding een bijkomende
taxatie van 1,7% verschuldigd zijn. Dit betekent dat bij gebruik van een holding een taxatie
van 30% + 1,7% verschuldigd kan zijn, terwijl zonder tussenkomst van een holdingvennootschap, een taxatie van 30% van toepassing is. Hierbij dient opgemerkt dat, in het voorstel
tot hervorming van de vennootschapsbelasting, wordt voorzien om de taxatie van dividenden tussen vennootschappen onder bepaalde voorwaarden volledig onbelast te laten, zoals
vandaag reeds het geval is in de meeste lidstaten van de EU. In afwachting dient er echter
rekening te worden gehouden met het hogere fiscale prijskaartje van de oprichting van een
holding na 1 januari 2017.

VERHOGING ROERENDE VOORHEFFING
Tezamen met bovenstaande wijziging inzake “interne meerwaarden”, heeft de regering
eveneens beslist het algemeen tarief van de roerende voorheffing nogmaals te verhogen tot
30%, en dit vanaf 1 januari 2017. Ingevolge deze verhoging zal het tarief van toepassing op
interesten op vijf jaar tijd met 100% gestegen zijn (van 15% naar 30%).

EY & HVG

Naast het algemene tarief van de roerende voorheffing stijgt
eveneens het tarief dat van toepassing is indien men vroegtijdig,
voor afloop van een periode van vijf jaar, liquidatiereserves zou
uitkeren. De liquidatiereserve is een systeem waarbij winsten van
het boekjaar bijkomend onderworpen worden aan een taxatie
van 10%. Indien men deze reserves vervolgens minimaal vijf jaar
in de vennootschap houdt, kan men deze naderhand uitkeren,
mits betaling van 5% roerende voorheffing (globale heffing van
15%). Indien men deze reserves voortijdig uitkeert, is alsnog een
bijkomende taxatie van 17% verschuldigd (globale heffing van
27%). Dit laatste tarief stijgt vanaf 1 januari 2017 nu ook van 17%
naar 20%, om op die manier gelijk te komen met het tarief dat van
toepassing is op een normaal dividend. Voor liquidatiereserves
die werden aangelegd voor 1 januari 2017 blijft het huidige tarief
behouden. Liquidatiereserves die worden uitgekeerd naar aanleiding
van de liquidatie van de vennootschap, blijven genieten van een
globale heffing van 10%, daar er op dat ogenblik geen bijkomende
belasting zal zijn.
Daarnaast blijft ook het systeem behouden waarbij dividenden
gekoppeld aan aandelen die een inbreng in geld vertegenwoordigen
(sinds 1 juli 2013), onder bepaalde voorwaarden, kunnen worden
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uitgekeerd tegen 15% (de zogenaamde VVPRbis regeling). Dit tarief
wijzigt niet.
Omwille van de stijging van de roerende voorheffing vanaf 1 januari
2017 wordt het, nog meer dan voorheen, belangrijk om optimaal
gebruik te maken van de diverse voordeelregimes inzake roerende
voorheffing.

AFSCHAFFING VAN DE SPECULATIETAKS
Tot slot besliste de regering om de vermaledijde speculatietaks
volledig af te voeren. Zoals genoegzaam bekend zorgde deze
taxatie voor weinig fiscale inkomsten, had deze een zeer negatieve
impact op het aantal beurstransacties en zorgde dit voor heel wat
bijkomende kosten voor de financiële instellingen.
De afschaffing van de speculatietaks lijkt dan ook een rationele
beslissing. In tussentijd gaat de discussie echter onverminderd
verder voor wat betreft de invoering van een algemene
meerwaardebelasting.
Pieter Souffriau
Advocaat HVG-Advocaten

Audrey De Bevere
Manager EY

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. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven.
V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. PNF0446.

VU: Henk Janssen, Baloise Belgium nv, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België - RPR Antwerpen BTW BE 0400.048.883. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A.

Zorg dat uw klanten niet hoeven
te rouwen om de kosten van uw erfenis.

‘Toen mijn vader stierf, kon ik de erfbelasting op
de naakte eigendom van mijn ouderlijk huis niet
betalen. Ik moest gaan lenen bij mijn suikernonkel.’

Maak uw klanten financieel wegwijs. Op www.baloise.be zien
ze hoe hun financiële situatie er exact uitziet na een overlijden,
een ongeval, een langdurige ziekte of pensionering.
Baloise Insurance biedt alle mogelijkheden om uw klanten
perfect te beschermen. Zo zijn ze zeker van een zorgeloze
financiële toekomst.
Vraag meer info aan uw accountmanager Leven.

Bereken de erfbelasting op
www.baloise.be/erfbelasting
Of scan deze QR-code
en start meteen:

SBB ACCOUNTANTS & FISCALISTEN
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Kan u relatiegeschenken
fiscaal aftrekken?
Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht wilt u misschien uw trouwe partners of relaties
verrassen met een eindejaarsgeschenk. Hoe worden dergelijke relatiegeschenken fiscaal
behandeld? Kan u deze fiscaal aftrekken?
AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN
Relatiegeschenken zijn voorwerpen van
een zekere waarde die periodiek of toevallig
aan zakenrelaties worden aangeboden.
Relatiegeschenken zijn bijvoorbeeld wijn,
champagne, reukwaren, lederwaren,
luxeartikelen, huishoudapparaten, enz. U
kan relatiegeschenken fiscaal voor 50 %
in mindering brengen van de belastbare
beroepsinkomsten. Indien u in eigen
naam werkt, dan kan u uw belastbaar
beroepsinkomen dus verminderen met
50 % van de kostprijs van het geschenk.
Hiermee bespaart u belastingen aan het
hoogste belastingtarief (50 % exclusief de
bespaarde gemeentebelasting). Indien u
via een vennootschap werkt, dan zal de
vennootschap 50 % in mindering kunnen
brengen van de belastbare winst. Hiermee
bespaart de vennootschap maar liefst tot
33,99 % vennootschapsbelasting.
Eenvoudig voorbeeld:
In 2016 heeft u een belastbaar
beroepsinkomen van 100.000 euro. U wilt
relatiegeschenken geven ter waarde van
10.000 euro aan zakenrelaties. U mag dan
5.000 euro aftrekken van uw belastbaar
beroepsinkomen (10.000 euro x 50%).
U bent met andere woorden nog belastbaar
op 95.000 euro en u bespaart 2.500 euro
belastingen (5.000 euro x 50 %,
te vermeerderen met de bespaarde
gemeentebelasting).

SOMS KAN U HET VOOR 100%
AFTREKKEN
Ten eerste zijn relatiegeschenken die
worden gegeven in het kader van
buitenlandse zakenreizen volledig
aftrekbaar. Het is niet van belang of ze in
België of in het buitenland werden gekocht.
Relatiegeschenken die in België worden
gegeven aan buitenlandse klanten, dus niet
in het kader van een buitenlandse zakenreis,
zijn slechts voor 50 % aftrekbaar.

De 50 %-aftrek geldt echter niet wanneer
u voorwerpen schenkt die “opvallend en
blijvend de benaming van de schenkende
onderneming dragen”. Indien u dus
een geschenk geeft met daarop de
logo van uw bedrijf, dan is de volledige
kostprijs aftrekbaar. Dan is het fiscaal
geen relatiegeschenk meer, maar een
reclameartikel.
Als voorbeeld is er een uitspraak van de
rechtbank van Antwerpen die de volledige
aftrek heeft aanvaard voor geschenken
waarop de logo van de schenkende
onderneming stond. Maar de minister van
Financiën meent dat relatiegeschenken
in de vorm van verbruiksgoederen zoals
wijn, champagne, chocolade, enz.,
waarvan de verpakking of het etiket de
naam van de schenkende firma draagt,
geen reclameartikelen zijn. De benaming
op dergelijke voorwerpen is namelijk niet
blijvend. Veel vrije beroepen, bijvoorbeeld
huisartsen, kunnen zich vaak niet steunen
op deze uitzondering die de volledige aftrek
toelaat. Reclame maken voor hun praktijk is
immers deontologisch niet toegelaten.
Tot slot is er ongetwijfeld sprake van een
relatiegeschenk wanneer het voorwerp
niets te maken heeft met wat de schenker
produceert of verkoopt, bijvoorbeeld een
fles whisky geschonken door een arts.
Indien deze band wel bestaat, is de uitgave
nog niet noodzakelijk volledig aftrekbaar.
Daartoe is immers vereist dat het ofwel een
reclameartikel ofwel een staal is.

NIET BELASTBAAR BIJ DE
VERKRIJGER
Een relatiegeschenk is in de regel niet
belastbaar bij de verkrijger. Maar indien
de verkrijger een nijveraar, handelaar,
landbouwer of een beoefenaar van een
vrij beroep is, dan is het relatiegeschenk
bij hen een belastbaar inkomen wanneer
het geschenk meer dan 125 euro bedraagt.
Wanneer het geschenk een belastbaar

Gregory Henin, SBB Accountants & Adviseurs

voordeel is bij de verkrijger, dan mag u het
geschenk volledig aftrekken op voorwaarde
dat u een fiche 281.50 op naam van de
verkrijger opstelt. Doet u dit niet, dan zal u
het geschenk niet kunnen aftrekken.

RELATIEGESCHENKEN GEGEVEN
DOOR VENNOOTSCHAPPEN IN DE
TOEKOMST BIJKOMEND BEPERKT?
De federale minister van Financiën Johan
Van Overtveldt heeft een voorstel tot
hervorming van de vennootschapsbelasting
voorgelegd aan de federale regering.
In dit voorstel wordt de aftrek van
relatiegeschenken onderworpen aan
een bijkomende aftrekbeperking.
De relatiegeschenken die door een
vennootschap worden gegeven, zullen niet
meer mogen bedragen dan een percentage
van een nader te bepalen criterium. Wordt
dus zeker vervolgd.
Gregory Henin
SBB Accountants & Adviseurs
www.sbb.be

LEDENVOORDELEN

Volg een

opleiding

bij één van onze partners

VAN BELLEGHEM OPLEIDINGEN
UPDATE FISCALITEIT
Wilrijk (18 & 27 apr, 18 & 29 mei), Leuven (19 apr), Sint-Niklaas (20 apr), Gent (24 apr, 2 & 16 mei), Gits (25 apr, 8 & 9 mei),
Lummen (3 &4 mei) & Haasrode (23 mei)
2,5 punten bank & 2,5 punten verzekeringen

GRONDIGE FISCALE OPLEIDING HYPOTHECAIRE WOONKREDIETEN, (NIEUWE) WOONBONUS,
LEVENSVERZEKERING EN PENSIOENSPAREN
Gent (30 mei + 6 jun), Lummen (1 + 6 jun), Wilrijk (13 + 20 jun) & Gits (15 + 22 jun)
2 punten bank & 6 punten verzekeringen

SAMENLEVINGSVORMEN

15% korting
voor BZB-leden

Gent (19 mei) & Wilrijk (16 jun)
4 punten bank & 4 punten verzekeringen


Meer info: http://www.bzb.be/uploads/LievenVanBelleghem.pdf

PRACTICALI
REGIONALISERING WOONFISCALITEIT 2017
Tielt (25 jan), Hasselt (30 jan), Gent (2 feb), Sint-Niklaas (10 feb) & Antwerpen (16 feb)
3 punten bank en 1 punt verzekeringen

SUCCESSIEPLANNING: ACTUELE TENDENSEN
Gent (26 jan) & Antwerpen (6 feb)
2 punten bank en 2 punten verzekeringen

VASTGOEDFISCALITEIT
Antwerpen (31 mrt), Gent (6 feb) & Kortrijk (4 mei)
2 punten bank en 1 punt verzekering


Gratis catering
voor BZB-leden

Meer info: www.practicali.be

FEBELFIN ACADEMY
ANALYSE VAN DE JAARREKENING
Brussel (6 & 7 mrt)
12 punten bank

ADVIESVERLENING AAN KMO’S – KLASSIEKE VS. ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORMEN: A GUIDED
TOUR
Brussel (17 mrt)
6 punten bank

HET DOCUMENTAIR KREDIET
Brussel (19 apr)
6 punten verzekeringen


Meer info: www.febelfin-academy.be

Minimum 15% korting
voor BZB-leden

SECTORNIEUWS
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Soepelere regels voor wie
na faillissement in de sector aan

de slag wil

Minister van Economie Kris Peeters wil het beroepsverbod wegens
faillissement voor verzekeringstussenpersonen en bemiddelaars in
hypothecair krediet in de tijd beperken en bestuurders niet langer gelijkstellen
met gefailleerden. BZB stelde zijn kabinet en de FSMA eerder uitdrukkelijk de
vraag om de betreffende bepalingen aan te passen, aangezien ze voor tal van
tussenpersonen een feitelijk beroepsverbod instellen.
WAAROVER GAAT HET?
Eind vorig jaar werd aan de wet
betreffende de verzekeringen toegevoegd
dat wie een inschrijving in het register
van verzekeringstussenpersonen wil
krijgen én behouden, niet failliet mag zijn
verklaard, tenzij eerherstel werd verkregen.
Deze bepaling werd ook toegevoegd
aan de inschrijvingsvoorwaarden voor
hypothecaire kredietbemiddelaars.
Probleem is dat de wetgever bestuurders
en zaakvoerders van een failliet verklaarde
vennootschap gelijk heeft gesteld met een

gefailleerde. Aangezien er voor een vennootschap geen eerherstel mogelijk is, geldt een
levenslang beroepsverbod voor deze personen.

WAT GAAT ER GEBEUREN?
BZB heeft minister Peeters en de FSMA op de hoogte gesteld en gewezen op de
onbedoelde effecten van deze nieuwe bepalingen. Ook hebben we een verzoek tot
vernietiging ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. BZB is blij dat minister Peeters de
beslissing van het Grondwettelijk Hof niet afwacht en al de nodige actie onderneemt. Hij
laat in een persbericht weten dat de inschrijvingsvoorwaarde versoepeld zal worden in die
zin dat er geen beroepsverbod meer kan zijn als het faillissement al dateert van meer dan
10 jaar voor de inschrijving. Ook stelde hij dat de gelijkstelling van de bestuurders en de
zaakvoerders met de gefailleerde zal worden opgeheven. De wet wordt verwacht voor het
einde van het jaar.

SBB. Zeker van uw zaak
Als ondernemer bent u van ‘s morgens tot ‘s avonds
bezig met uw zaak. U moet daarom kunnen rekenen
op een deskundige partner die u op het vlak van
boekhouding en accountancy, fiscaliteit, milieuen juridisch advies ondersteunt en zekerheid biedt.
Bij SBB bent u zeker van een compleet dienstenaanbod in elke fase van uw onderneming, van
opstart tot opvolging. U bent toch ook graag zeker
van uw zaak?

“Er zijn wel 500.000
ondernemers, maar
slechts 1 zoals ik.”

Gratis startersgids
Van plan om als zelfstandig
Startersgids
Verzekeringsbemiddelaar
Bankagent
Bankmakelaar

SBB Accountants & Adviseurs

SBB-diensten voor ondernemers
en zelfstandigen

SBB. De accountant voor de Vlaamse ondernemer
Goed begonnen is half gewonnen. SBB zorgt ervoor dat u goed voorbereid aan de start komt. Deze
startersgids maakt u wegwijs in de opstartformaliteiten die voor uw sector gelden. Wij beschikken
bovendien over een team van startersadviseurs. Zij ondersteunen u met praktische tips en loodsen u
door alle opstartformaliteiten.

www.sbb.be

www.sbb.be

financieel bemiddelaar te
starten? Download dan
gratis de startersgids op
www.sbb.be

EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN

Opleiding
IMPACT NIEUWE REGELS HYPOTHECAIR
KREDIET OP TUSSENPERSOON

Inschrijven
Naam kantoor:

6 MAART | 14U00 – 17U00
..................................................................................................
Er zijn belangrijke wijzigingen op komst inzake hypothecair krediet.
BZB organiseert een opleiding over de belangrijkste gevolgen van
deze wijzigingen voor de zelfstandige financiële tussenpersoon.

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 1:
...................................................................................................

SPREKER
Diederik Bruloot, professor aan de faculteit rechten van de
Universiteit Gent

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 2:
...................................................................................................

LOCATIE

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

Congrescentrum ter Elst,
Kattenbroek 1, 2650 Edegem

Kantooradres:
...................................................................................................
...................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................
E-mail:
...................................................................................................

KOSTPRIJS:
€ 55

Stuur deze strook naar esther@bzb.be
of schrijf in op www.bzb.be.
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En dan is er ook nog de

Economische
Inspectie

Naast de FSMA en de Nationale Bank moet u als handelaar ook rekening houden met andere
controleautoriteiten zoals de Economische Inspectie. Ook deze ziet erop toe dat u uw verplichtingen
tegenover de klant goed naleeft en kan indien nodig een sanctie opleggen. Anderzijds kan u daar zelf
ook klacht indienen indien u geconfronteerd worden met bijvoorbeeld oneerlijke handelspraktijken.
Naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag van de Economische Inspectie, beantwoordde
Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie, enkele vragen.
Wat is de Economische Inspectie
van de FOD Economie en wat zijn
haar taken?
De Economische Inspectie is een directie
bij de FOD Economie en heeft als taak om
de correcte naleving van de economische
regelgeving te waarborgen. In 2015 werden
daarvoor meer dan 35.000 onderzoeken
uitgevoerd. Deze gaven aanleiding tot
2.888 waarschuwingen en 3.746 processenverbaal.
Naast deze repressieve aanpak zet de
Economische Inspectie ook sterk in
op het begeleiden van consumenten
om hun rechten te bekomen en van
ondernemingen om de economische
regels te respecteren. Het doel van de
Economische Inspectie is immers niet
het bestraffen op zich, maar wel dat de
economische actoren met kennis van
zaken de economische wetgeving kunnen
naleven met het oog op een transparante
en goed functionerende markt. Via
“guidance” legt de Economische Inspectie
de praktische consequenties van de
economische reglementeringen uit aan de
ondernemingen.
De Economische Inspectie biedt ook
antwoord op meldingen, klachten en
vragen van consumenten, ondernemingen
en diverse overheden en organisaties.

einde van de melding krijgt men meteen
een antwoord met advies.

Waarvoor kan men bij de
Economische Inspectie terecht?
Men kan bij de Economische Inspectie
terecht voor meldingen over economische
regelgeving. En dat omvat problemen
over heel wat materies: oneerlijke
handelspraktijken, levering van goederen,
facturatie, contracten, prijsaanduiding,
illegale cashbetalingen, namaak,
consumentenkrediet, enzovoort. En als de
melding niet onder de bevoegdheid valt van
de Economische Inspectie, dan sturen ze
de melding meteen door naar de bevoegde
dienst.

Waarover gaan de meeste
meldingen uit de financiële
sector?
In 2015 ontving de Economische Inspectie
16 % minder klachten over de financiële

Over welke instrumenten beschikt
de Economische Inspectie wanneer
er een inbreuk wordt vastgesteld?
Afhankelijk van de inbreuk kan de
Economische Inspectie ofwel een
waarschuwing geven en eisen dat de
inbreuk wordt rechtgezet ofwel een procesverbaal opmaken met voorstel van boete.
Voor de financiële sector kunnen die boetes
in sommige gevallen oplopen tot 600.000
euro. Als een onderneming deze boete
niet betaalt, dan gaat het dossier naar het
parket. Daarnaast kan de inspectie soms
ook overgaan tot een vordering tot staking
en dus de activiteiten van een onderneming
doen stopzetten.

Kunnen financiële tussenpersonen
een melding doen bij de
Economische Inspectie?
Uiteraard. Zij kunnen dit net als
consumenten of ondernemingen doen
via het online meldpunt op de website
http://meldpunt.belgie.be .Hier staan
verschillende scenario’s of thema’s. Op het

sector (390) dan in 2014 (467 klachten).
Een derde van de klachten ging over
achterstallige betalingen en de invordering
ervan: veel consumenten meldden een
volgens hen onterechte registratie bij de
Centrale voor Kredieten aan Particulieren
van achterstallige betalingen.
Een vijfde van de klachten ging over de
kredietovereenkomst, onder andere over
de conformiteit aan de vormvereisten
van een kredietovereenkomst voor
consumentenkrediet, over de weigering van
een kredietgever om een afbetalingsplan
te aanvaarden, over problemen met de
herroeping van het consumentenkrediet en
over (verplichte) schuldsaldoverzekering.
14 % van de klachten ging over
betalingsdiensten zoals onvoldoende
info over transactiekosten en het
laattijdig uitvoeren van domiciliëringen of
overschrijvingen.

Chantal De Pauw, woordvoerster FOD Economie

 Hoe zelf een melding doen?
http://meldpunt.belgie.be

EÉN STRATEGIE,
TWEE FONDSEN:
APHILION Q² - EQUITIES (ISIN BE0058285850)
APHILION Q² - BALANCE (ISIN BE6270159799)
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Advies voor een gezonde en
evenwichtige financieringsmix
De zoektocht naar voldoende kapitaal verloopt niet altijd van een leien dakje. Het is een tijdrovend proces
en vaak weten ondernemers niet bij welke financieringsinstellingen ze kunnen aankloppen. U krijgt wellicht
wel eens klanten over de vloer die zich genoodzaakt zien om naast bankfinanciering een beroep te doen op
risicokapitaal. Hen kan u voortaan doorverwijzen naar FINMIX.
WAT IS FINMIX?
FINMIX is een project van het Agentschap
Innoveren & Ondernemen dat zich richt
tot ondernemingen met innovatieve
uitdagingen, stevige groeiambities of
overnameplannen die op zoek zijn naar
bedrijfsfinanciering. FINMIX biedt hen de
mogelijkheid om hun plan voor te stellen
aan een panel van financieringsexperten.
Deze experten beoordelen hun
ondernemingsplan en adviseren hen over
de meest aangewezen financieringsmix.

en de waarborgen ontoereikend moeten zijn
om de financiering rond te krijgen of dat de
omzet met vertraging wordt gerealiseerd
omwille van het technologische en/of
innovatieve karakter. Meestal gaat het over
projecten die nog in de onderzoeks- of
ontwikkelingsfase zitten. Maar het gaat
even goed over ondernemers met een grote
behoefte aan werkkapitaal die op korte
termijn hun versnelde groei wensen te
financieren.

WELKE
ONDERNEMINGSPLANNEN?

Een tweede voorwaarde is het risicokapitaal.
Het moet gaan om ondernemingsplannen
waarbij de ondernemer openstaat voor
de inbreng van risicokapitaalverschaffers.
In ruil voor het verkregen kapitaal (via
aandelenparticipatie, achtergestelde
lening of intekening op obligatielening)
neemt de risicokapitaalverschaffer
een (minderheids)participatie in de
onderneming. Deze participatie is tijdelijk
en beperkt zich (meestal) tot een periode
van zeven jaar. Naast de kapitaalsinbreng
kan de risicokapitaalverschaffer ook
managementondersteuning bieden.

Om voor FINMIX in aanmerking te komen,
moet een plan aan drie voorwaarden
voldoen. Eerst en vooral moet het risicovol
zijn. Dit wil zeggen dat het eigen vermogen

Tot slot moet het gaan om plannen
waarvoor men minimaal € 50.000 nodig
heeft.

WIE KOMT IN AANMERKING?
FINMIX staat open voor kleine, middelgrote
en grote ondernemingen, zowel voor
(potentiële) starters als groeiers, die voor
hun project op zoek zijn naar alternatieve
financiering wanneer bankfinanciering
alleen niet volstaat. Het gezochte kapitaal
mag evenwel niet aangewend worden
voor de financiering van schulden of
investeringen voor privégebruik.

VERSCHILLENDE STAPPEN
Vooraleer ondernemers advies krijgen over
de optimale financieringsmix, doorlopen
ze verschillende stappen. Eerst moeten
ze zich aanmelden. Dit kunnen ze doen
door het aanmeldingsformulier in te
vullen en hun ondernemingsplan toe
te voegen. In een tweede stap wordt dit
plan gescreend. De ondernemer wordt
gecontacteerd door een accountmanager
van het Agentschap Innoveren &
Ondernemen die tijdens één of meerdere
individuele gesprekken samen met hem
zijn ondernemingsplan analyseert en zijn
financieringsbehoefte in kaart brengt. In
deze fase gaat de accountmanager na
of het FINMIX-traject een meerwaarde
biedt voor zijn plan. Krijgt hij te horen
dat hij niet in aanmerking komt voor
FINMIX? Dan geeft het Agentschap
Innoveren & Ondernemen informatie
over de vele andere overheidsinitiatieven
om zijn financieringsvraagstuk op te
lossen. Krijgt de ondernemer wel groen
licht, dan mag hij zijn plan gedurende
20 minuten presenteren aan een panel
van experten. Daarna beoordelen de
panelleden op basis van hun expertise zijn
ondernemingsplan en geven advies over
mogelijke financiering door hun instantie.
Belangrijk is wel dat het niet de bedoeling
is om tijdens de panelsessie een concreet
financieringsvoorstel te verkrijgen. Na
afloop van de panelsessie krijgt hij wel een
verslag van de sessie, een evaluatieverslag
waarin het advies van het expertenpanel
wordt samengevat en een overzicht met
mogelijke subsidies.
Tot slot kan de ondernemer nog kiezen
voor een terugkoppelingsgesprek met de
accountmanager waarbij het verkregen
advies overlopen wordt om zo de verdere
stappen uit te tekenen.
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Innovatie als troef in

verzekeringssector

Hoe is het gesteld met onze privacy? Welke innovatieve hulpmiddelen kunnen we inzetten om de
klant in de verzekeringssector meer aan ons te binden en wat kunnen we op dat vlak leren van de
retailsector? Deze en andere vragen werden beantwoord op de vierde editie van de Belgian Insurance
Conference (BIC). Een boeiende dag met inspirerende sprekers. Een verslag van de eerste drie.
BIG BROTHER IS WATCHING YOU (tenminste tot mei 2018)
We geven online heel wat informatie prijs over onszelf. Dit leidt
tot een gigantische ongestructureerde verzameling van gegevens,
die marketeers proberen te ontcijferen om u betere producten
en diensten te leveren. Vormen deze big data een gevaar voor
onze privacy? Volgens Tom Cooreman, Legal Director bij Aternio,
houden de data op zich geen risico in, maar wel de manier waarop
we ermee zullen omgaan.
Een veel gehoorde opmerking is dat het toch allemaal veraf is
en dat u niets te verbergen hebt. Wellicht denkt u hier volgens
Cooreman anders over als u weet welke richting we aan het uitgaan
zijn. Neem nu het intussen alom bekende voorbeeld van een
slimme thermostaat waarmee u van op afstand de temperatuur in
uw huis kan regelen. Handig, maar stond u er wel eens bij stil dat
het toestel voortdurend registreert waar u zich bevindt, tot hoe lang
u in uw bed blijft liggen etc.?
Laten we nog een stapje verder gaan. Werknemers van de Daily
Mirror kregen een toestelletje onder hun bureau geplaatst dat de
airconditioning regelt. Opnieuw erg handig, ware het niet dat de
data die het toestel verzamelde, ook werden doorgestuurd naar de
HR-dienst om de productiviteit van het personeel te meten en te
beoordelen. Iets minder handig dus.
En geloof het of niet, maar uw privacy ligt misschien onder vuur in
uw eigen woonkamer. Het is immers geen publiek geheim meer
dat sommige smart TV’s de geluiden in uw woonkamer opnemen
om slimme reclames te laten zien. Zit u bijvoorbeeld te graaien
in een chipszakje? Dan zou u wel eens reclame over chips te zien
kunnen krijgen. Zitten uw kleine oogappels mee voor de buis? Dan

Tom Cooreman, Legal Director bij Aternio

krijgt u misschien niet toevallig reclame voor speelgoed te zien.
Of wat als u bij de online bestelling van kledij kan aangeven waar
uw auto geparkeerd staat met de toelating om uw koffer te openen
en uw bestelling erin te leggen. Science fiction? Niet meer voor
lang als we Cooreman mogen geloven.
Stuk voor stuk zijn het situaties die ons het leven eenvoudiger
willen maken. Maar het spreekt voor zich dat dergelijke praktijken
een groot privacyprobleem inhouden. ‘Willen we deze privacy wel
weggeven voor ons gemak? We moeten er ons van bewust zijn
dat deze data misschien op een andere manier gebruikt worden.’,
aldus Cooreman.
Dit is een bekommernis die ook Europa deelt. Daarom werkte
ze de voorbije jaren aan een verordening om de privacy van de
Europese burger te beschermen. De EU General Data Protection
Regulation (GDPR) is goedgekeurd op 24 mei 2016 en treedt
rechtstreeks – dus zonder omzetting – in werking op 25 mei 2018.
‘Dat is nog lang’, denkt u wellicht. maar dat is volgens Cooreman
ook nodig. Bedrijven hebben immers heel wat voorbereidend werk
voor de boeg. De verordening brengt enorme wijzigingen met zich
mee voor elk bedrijf dat gegevens verwerkt van Europese burgers.
Ondanks dat bedrijven als Google en Facebook niet in Europa
gevestigd zijn, vallen ze dus ook onder de toepassing van de
verordening.
Een van de grootste nieuwigheden is dat we expliciet – met een
duidelijke actie – onze toestemming zullen moeten geven voor het
verwerken van onze gegevens. Tot zestien jaar zullen de ouders
zelfs de toestemming moeten geven. De verordening houdt een
aantal rechten in, zoals het recht om vergeten te worden. Wie heeft
zijn naam nog niet gegoogeld en zien staan in een zoekresultaat
dat hij minder leuk vond? De verordening zal u het recht geven
om deze resultaten te laten verwijderen. Wanneer iemand contact
opneemt met een bedrijf met de uitdrukkelijke vraag om geschrapt
te worden in alle bestanden, dan moet het bedrijf kunnen aantonen
dat dit daadwerkelijk gebeurd is. De verordening creëert ook
het recht om data over te dragen in een gestandaardiseerde
vorm. Dit betekent dat een bedrijf alle data van een klant op een
gestandaardiseerde manier moet kunnen overzetten naar een
ander bedrijf als de klant daarom vraagt.
Wie denkt aan rechten, denkt meteen ook aan verplichtingen.
En die zijn er ook. Zo legt de verordening een zogenaamde
data breach op. Dat wil zeggen dat de privacycommissie bij een
inbreuk binnen de 72 uur verwittigd moet worden. Deze moet
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dan oordelen of de inbreuk van die aard is dat het betrokken
individu op de hoogte moet gebracht worden. Ook zal er een data
protection officer moeten worden aangesteld die moet toezien op
de naleving van de verplichtingen. Dit is een nieuwe functie die
net onder de directie komt te staan aangezien deze persoon de
directie zal moeten bijstaan en indien nodig bijsturen. Ook zal hij
op regelmatige basis een audit moeten uitvoeren. Cooreman raadt
aan om deze functie niet intern te verdelen, maar hiervoor iemand
van buitenaf te engageren. ‘Het is immers niet altijd evident om
het bestuur op de vingers te tikken wanneer dat nodig is.’, aldus
Cooreman.
En wat als bedrijven niet in orde zijn? Dan riskeren ze de sanctie
van 4 % door de toezichtscommissie. Dit is een geldboete ter
hoogte van 4 % van de jaarlijkse wereldwijde omzet. Begaat een
bedrijf als Facebook een misstap in pakweg Cyprus, dan zal ze toch
een boete moeten betalen op basis van de omzet die ze wereldwijd
draait. Toch iets om rekening mee te houden dus.
Cooreman sluit af met een wijze raad voor eenieder die zijn privacy
genegen is: ‘Hecht belang aan uw wachtwoorden en behandel
ze zoals uw tandenborstel: Kies een goede, deel hem nooit en
verwissel hem regelmatig.’

GOOGLE-TOOLS VOOR DE VERZEKERINGSMARKT
Anthony Belpaire, Industry Lead bij Google Benelux, was
opnieuw te gast als spreker op BIC. Hij gaf de aanwezige
verzekeringsprofessionals advies over hoe ze kunnen omgaan met
de wereld in evolutie en dat deed hij in de eerste plaats door te
tonen hoe Google omgaat met evolutie.
Google maakt deel uit van de holding Alphabet en groepeert alle
activiteiten die te maken hebben met de kernmissie van Google,
namelijk het indexeren van alle informatie die ergens bestaat en
die ten dienste stellen van de digitale internetgebruiker. Zo zijn
ze begonnen met het indexeren van websites, maar indexeren ze
intussen ook boeken, straten, enz. Maar de kracht van Google ligt
volgens Belpaire in het feit dat ze altijd het voorrecht hebben gehad
om te innoveren buiten die missie. Reden is dat het bedrijf zich
realiseert dat hun huidige kernmissie misschien wel niet meer zo
relevant is binnen x-aantal jaar. Hij raadt verzekeraars ten stelligste
aan om deze denkoefening ook te maken.
Maar het blijft niet bij denkoefeningen. ‘Alphabet gaat op zoek
naar problemen die miljarden mensen raken en probeert deze op
een radicale, technologische manier op te lossen.’ Zodra er een
oplossing uit de bus komt, wordt deze getest. Als deze test goed
is en als blijkt dat het product voldoende sterk en commercieel
haalbaar is, dan wordt het volgens Belpaire in een aparte entiteit
ondergebracht. Dit is onder meer het geval met mobiliteit. Zo heeft
Alphabet recent nog haar technologie inzake de zelfrijdende auto in
een aparte entiteit opgenomen omdat ze ervan overtuigd is dat ze
deze tegen 2020 commercieel op de baan kan brengen.
Belpaire vervolgde zijn betoog door te stellen dat Google de
voorbije jaren zelf een grote evolutie heeft doorgemaakt. ‘Drie jaar
geleden draaide alles rond mobile first.’ De smartphone kreeg
prioriteit in alles wat het bedrijf deed. Vandaag is Google eerder een

Momentum | 35

artificial intelligence first bedrijf. Concreet betekent dit dat ze haar
pijlen richt op machine learning dat volgens Belpaire een dagelijkse
realiteit aan het worden is. ‘Machine learning heeft een enorme
impact over de versnelling van innovatie.’ Dit zijn algoritmes
die data als input krijgen en leren van de output die deze data
genereren. ‘Google Translate is ons topproduct van artificiële
intelligentie. Een aantal jaren geleden stond deze dienst verre van
op punt, maar vandaag is de toepassing al zo geëvolueerd dat je
er conversaties mee kan faciliteren’, aldus Belpaire. De machine
learning zit ook verwerkt in hun mailprogramma Gmail. Het
programma leest de inhoud van een e-mail en doet zelf enkele
suggesties van antwoord om het leven te vereenvoudigen.
Belpaire deed ook uit de doeken hoe hij naar de verzekeringssector
kijkt. Hij stelt naar eigen zeggen vast dat verzekeringen – en zeker
schadeverzekeringen – een business zijn met een low engagement
en low frequency. Een situatie die hij heel vreemd vindt en leidt
tot een fenomeen waarbij een goede klant die geen schade heeft
geleden maar één keer contact heeft met de verzekeraar. En het
gaat dan nog om een negatieve ervaring, zijnde de factuur. Trouwe
klanten betalen volgens hem waarschijnlijk ook de duurste factuur
in de verzekeringssector. Hij vergelijkt hen met een kikker: ‘Stop
je die in het water, dan zal deze daar blijven, zelfs wanneer je dat
water opwarmt.’ Maar hij waarschuwt dat de helft van de trouwe
klanten in de veranderende context op de helling is komen te staan.
Hij roept verzekeraars dan ook op om zich dringend af te vragen
hoe ze meer engagement kunnen creëren bij de klant en hoe ze
het aantal momenten dat de klant contact heeft met hen, kunnen
vergroten.

Anthony Belpaire, Industry Lead bij Google Benelux

Belpaire zelf ziet heil in het zogenaamde internet of things.
Miljarden apparaten (huishoud- en industriële toestellen,
auto’s – enz.) zullen een constante stroom data en kennis
aanleveren en ons helpen om betere beslissingen te nemen, in
alle aspecten van ons leven. En deze data kunnen verzekeraars
volgens hem gebruiken om een echte care service te leveren.
Ook in productwijzigingen ziet hij potentieel om de relatie met
de klant meer uit te bouwen. Waarom de klant bijvoorbeeld een
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reisverzekering van een jaar aanbieden, wanneer hij ze misschien
maar een maand nodig heeft? Vereenvoudiging acht Belpaire
ook van primordiaal belang. ‘Vandaag is het erg moeilijk om
op een eenvoudige en snelle manier terug te vinden hoe je een
schadeaangifte kan doen. Maak het klanten makkelijk en zorg dat
ze dit in een oogopslag kunnen terugvinden’.
Hij besluit met een paradox in België: ‘De Belgische consument
is relatief goed mee met digitale evolutie, maar de Belgische
KMO’s hinken achterop.’ 40% is online niet aanwezig, en daar wil
Google iets aan doen. ‘Het niet online aanwezig zijn, vindt vaak
zijn oorzaak in onwetendheid. We hadden de ambitie om meer
dan 5000 kmo’s op te leiden in het digitale. Dit jaar hebben we
die ambitie gehaald. Daarom biedt Google een opleidingsplatform
met een gamma aan diverse opleidingen.’ Wie interesse heeft, kan
terecht op g.co/digitaalatelier.

WAT KAN DE VERZEKERINGSSECTOR LEREN VAN
E-COMMERCE?
Gino Van Ossel, marketingprofessor aan de Vlerick Business
School, begon zijn betoog met een opvallende stelling aan
de zaal: ‘Wij zijn allemaal digitale immigranten die niet zijn
opgegroeid met de nieuwe digitale technologieën en we moeten
op inburgeringscursus. Als professional gedragen we ons als
twintigste-eeuwse dinosaurussen, terwijl we ons als consument
helemaal anders gedragen.’
Deze stelling staaft hij met het voorbeeld van Hunkemöller.
Hunkemöller heeft vastgesteld dat 68% van alle aankopen online
begint. Dit komt niet alleen doordat de klant veranderd is, maar
ook omdat Hunkemöller veranderd is. ‘En daar wringt het in de
verzekeringssector’, aldus Van Ossel. Wat heeft Hunkemöller
volgens hem dan zo goed gedaan? Ze hebben werk gemaakt van
digitale interactie met de klant. Zo heeft het bedrijf de klantenkaart
geïntegreerd in een app, waardoor de klant een item makkelijk kan
omruilen zonder kassaticket. Ook kan de app meten hoe lang het is
geleden dat u in de winkel bent geweest en iets gekocht hebt en zo
gerichte marketingacties doen. ‘Het gaat niet om online verkoop,
maar over de digitale interactie met de klant en die is oneindig
veel keer belangrijker voor de aankoop dan op het ogenblik van
de aankoop.’ Bij Hunkemöller verloopt 88% van de omzet in de
winkel, maar 68% begint online.
In België zit 92% van de omzet van alle consumentengoederen
in winkels. Maar hoe komt het dan dat ze failliet gaan? Van Ossel
legt uit: ‘Het verlies van 8% van de omzet doet eerst en vooral
pijn. Ten tweede verlies je niet alleen volume, maar ook marge.
Want de consument gaat online kijken wat een product kost bij
de verschillende concurrenten. De markt is 100% transparant
geworden. Gevolg is dat je minder verkoopt in de winkel en aan
wat je verkoopt, verdien je minder.’
Voor een goed begrip gaf Van Ossel nog eens een overzicht van
de verschillende vormen van verkoop en de manier waarop deze
geëvolueerd zijn. Vroeger was er maar één kanaal: de winkel. Toen

Gino Van Ossel, marketingprofessor aan de Vlerick Business School

de webshop erbij kwam, is men geëvolueerd van monochannel
naar multichannel. In dit model zijn er verschillende kanalen
voor verkoop, maar staan die nog los van elkaar. Een gekocht
online product kon je bijvoorbeeld niet retourneren in een fysieke
winkel en vice versa. Dit komt volgens Van Ossel vandaag heel
weinig meer voor en als dat nog het geval is, dan is het onder
verschillende merknamen. Vandaag zit het gros van de business in
crosschannel, waarin allerlei verkoops- en communicatiekanalen
naadloos geïntegreerd zijn. ‘In dit model beslist de leverancier
nog zelf wie wat mag doen en langs welke weg.’ De doelstelling op
langere termijn is echter omnichannel, waarbij de klant beslist wat
hij waar doet. ‘Je komt los van winkel en website en moet starten
van een blanco blad.
In vergelijking met de retailsector ligt de verzekeringssector volgens
Van Ossel heel wat achter als het aankomt op het streven naar
een omnichannelverhaal. ‘De klant blijft op zijn honger zitten wat
het digitale betreft.’ De sector haalt slechts 25% van haar omzet
uit online verkoop, slechts een peulenschil in vergelijking met de
retailsector. ‘Dit komt omdat het aanbod er niet is’, aldus Van
Ossel.
Volgens hem komt het erop aan om het de klant makkelijk te
maken en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat ze online een afspraak
kunnen maken.

“Er zal altijd nood zijn aan goede tussenpersonen, maar het
zullen er minder zijn dan vandaag. U zal overleven als u met de
juiste partners in zee gaat.”

Hij sluit af met een gouden tip voor de tussenpersoon: ‘U kan het
niet alleen. Kies de partner die hierin vooruitloopt en u het best kan
ondersteunen. Er zal altijd nood zijn aan goede tussenpersonen,
maar het zullen er minder zijn dan vandaag. U zal overleven als u
met de juiste partners in zee gaat.’

EERSTE HULP
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Overdracht, fusie, nieuwe vennoot?
U bent als BZB-lid op zoek naar een overnemer, een kantoor om over te nemen, een
samenwerking of een vennoot? 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:
•
•
•
•
•
•
•

Crelan-agentschap in ruime omgeving Blankenberge
middelgroot bankagentschap in regio Roeselare
bank- en verzekeringsagentschap in regio Temse
middelgroot bank- en verzekeringsagentschap in regio Kortrijk
bank- en verzekeringsagentschap in Zottegem
bankagentschap in regio Waregem
bankagentschap in regio Tielt | Deinze | Waregem

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN VENNOOT VOOR:
•
•
•
•
•
•

middelgroot bank- en verzekeringsagentschap in regio Kortrijk
middelgroot bankagentschap in regio Roeselare
bank- en verzekeringsagentschap in regio Brugge
bank- en verzekeringsagentschap in regio Zaventem
bank- en verzekeringsagentschap in regio zuid-oost Limburg
bank- en verzekeringsagentschap in Gentbrugge

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN SAMENWERKING
MET:
•
•
•
		
•
•
		
•

bank- en/of verzekeringsagentschap in Oost-Vlaanderen
verzekeringsagentschap in Vlaams-Brabant
Crelankantoor en/of verzekeringsagentschap in regio
Geraardsbergen | Ninove | Haaltert
bankagentschap in regio Dendermonde | Buggenhout
verzekerings- en/of bankagentschap in regio Groot-Beveren |
Sint-Niklaas | Sint-Gillis-Waas | Stekene
startende verzekeringsmakelaar in regio Knokke-Heist

EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT ZOEKT EEN PORTEFEUILLE/ZAAK OM OVER TE NEMEN:
WEST-VLAANDEREN
• bankagentschap en/of verzekeringsportefeuille in midden- &
		 zuid-West-Vlaanderen
• verzekeringsportefeuille in regio Waregem
• verzekeringsportefeuille in regio Oostkamp | De Haan |
		 Zeebrugge
• verzekeringsportefeuille in regio Brugge tot aan Nederlandse
		 Grens
• bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Zonnebeke |
		 Ieper | Roeselare
• verzekeringsportefeuille in regio Brugge | Zedelgem | Jabbeke |
		 Gistel
OOST-VLAANDEREN
• verzekeringsportefeuille in Oost-Vlaanderen
• verzekeringsportefeuille in regio Waasland
• Crelan-agentschap en/of verzekeringsportefeuille in regio
		 Meetjesland
• verzekeringsagentschap in regio Dendermonde | Lebbeke |
		 Hamme
• bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Zelzate |
		 Wachtebeke | Stekene | Eksaarde | Moerbeke-Waas
• verzekeringsportefeuille in regio Kruishoutem | Deinze |

		 Zingem | Oudenaarde
• verzekeringsportefeuille in regio Waas & Dender
• verzekeringsportefeuille in regio Assenede | Sint-Laureins |
		 Kaprijke | Zelzate
• verzekeringsportefeuille in regio Maldegem | Eeklo tot aan
		 Nederlandse Grens
• Crelankantoor en/of verzekeringsportefeuille in regio
		 Geraardsbergen | Ninove | Haaltert
• verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde | Buggenhout
• bank- en verzekeringsagentschap in regio Beveren-Waas
• verzekerings- en/of bankagentschap in regio Oost-Vlaanderen
• verzekeringsportefeuillein regio Kortrijk | Izegem | Harelbeke
• verzekerings- en of bankagentschap in regio Groot-Beveren |
		 Sint-Niklaas | Sint-Gillis-Waas | Stekene
• verzekeringsportefeuille in regio Drongen | Nevele | Lovendegem
• verzekeringsportefeuille in regio Aalst | Asse | Ternat |
		 Ninove | Affligem | Roosdaal
• bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Zottegem |
		 Wetteren | Herzele | Sint-Lievens-Houtem | Oosterzele | Zwalm
• verzekeringsportefeuille in regio Herzele | Zottegem |
		 Sint-Lievens-Houtem
• verzekerings- en/of bankportefeuille in regio Oosterzele |
		 Wetteren | Melle | Zottegem | St-Lievens-Houtem | Herzele
• verzekerings- (en eventueel bank)portefeuille in regio Gent
ANTWERPEN
• bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Merksem | Schilde
• verzekeringsportefeuille in regio Schoten
• verzekeringsportefeuille in regio Waas & Dender
• verzekeringsportefeuille in regio Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Mol
• verzekeringsportefeuille in regio Wijnegem | Schilde |
		 Wommelgem | Borsbeek | Deurne
• verzekeringsportefeuille in regio Lier | Kontich | Mechelen
• verzekeringsportefeuille in regio Noorderkempen
• Verzekeringsportefeuille in regio Deurne | Borsbeek |
		 Wommelgem | Ranst
VLAAMS-BRABANT
• verzekeringsportefeuille in Vlaams-Brabant
• bank- of verzekeringsagentschap in regio Boortmeerbeek
• verzekeringsportefeuille Aalst | Asse | Ternat | Ninove |
		 Affligem | Roosdaal
• bank- en verzekeringsportefeuille in regio Dilbeek
• verzekeringsportefeuille in regio Brussel | Vilvoorde | Zaventem
LIMBURG
• verzekeringsportefeuille in Limburg

 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. Discretie verzekerd indien gewenst.

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 2017 zijn meer dan 2200 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 ONZE VOORDELEN
OOK GRAAG GENIETEN?
Stuur ons dan onderstaand formulier
ingevuld terug en word BZB-lid!
BZB, Aalststraat 114, bus 0101,
9700 Oudenaarde
F 055 20 61 09
info@bzb.be

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 € 300 per kalenderjaar voor zaakvoerder en meewerkende echtgeno(o)t(e). Per extra persoon in dienst komt er € 30 bij.
Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE24 8289 9854 3738.
Basislidgeld
+ 1 pers. 		
+ 2 pers. 		
+ 3 pers. 		

€ 300,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 390,00

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

€ 420,00
€ 450,00
€ 480,00
€ 510,00

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

€ 540,00
Datum
€ 570,00
Handtekening
€ 600,00
Premie op aanvraag

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

▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.

