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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.
Het Gemengd Beheer-team van M&G is verantwoordelijk voor 7,7 miljard
activa onder beheer en ontwikkelt al ruim 15 jaar met succes gediversifieerde
strategieën.
Performance
per 31.08.16

YTD
Geannualiseerd
2016 2015 2014 2013 2012 2011 sinds lancering*

M&G Dynamic
Allocation Fund

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

+5,7%

M&G Prudent
Allocation Fund

+4,5%

-1,1%

–

–

–

–

–

Deze fondsen zijn beschikbaar in een aantal levensverzekeringen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.

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 31.08.16 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 31.07.16 © 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. SEP 16 / 152102
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Momentum richt zich uitsluitend tot de
professional in de financiële sector.
De inhoud kan geenszins als een
commercieel aanbod worden beschouwd.

Adverteren in Momentum?
Neem contact op met
Annelien Liessens, annelien@bzb.be
055 30 59 89
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Meer dan twee jaar na de invoering van de nieuwe AssurMiFID-regels blijkt het voor
de meeste tussenpersonen niet duidelijk te zijn wat ze nu precies moeten doen. De
verplichtingen zijn veel te complex. Maar hoeft dit ons te verbazen?
Voor de tussenpersoon én voor de klant is er een totaal gebrek aan betekenis en zinvolheid
van deze verplichtingen. Enerzijds krijgt de tussenpersoon doorgaans negatieve feedback
van zijn klanten. Ook de mensen op de vloer klagen over de werkoverlast en de zinloosheid
en hebben vooral schrik om fouten te maken. Anderzijds voeden de vele documenten die
moeten worden ingevuld en de vele vragen die moeten worden beantwoord het wantrouwen
bij de klant. Klanten lezen de overload aan informatie niet. Een deel van hen krijgt zelfs
een degout van het geheel. De betekenis van de regels is zowel voor de klant als voor
de distributie niet duidelijk. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat ze niet worden
toegepast zoals ze waren bedoeld en dat ze hun effect missen.
Wordt de klant er beter van? Dit is het thema van ons congres op 27 oktober. We vertrekken
daarbij vanuit een nieuwe invalshoek. Welke lessen kunnen de wetgever, de toezichthouder
en de sector leren uit de gedragseconomie? Werken bepaalde zaken niet contraproductief?
Zijn nog meer regels en controle het beste antwoord op ongewenst gedrag in de financiële
sector? Jeroen Stouten, professor organisatiepsychologie aan de KU Leuven, legt het uit aan
de hand van de paradox van regelgeving.
Maar er zijn vooral heel verrassende inzichten uit de gedragseconomie die u direct kunt
gebruiken in uw dagelijkse praktijk. Jan-Emmanuel De Neve is professor economie en
strategie aan de Universiteit van Oxford en licht het u graag toe. Hij bezorgt u nuttige tips
over hoe u deze inzichten zelf kan aanwenden.
Traditiegetrouw openen we ons congres met een bekende economist. Koen Schoors,
professor Economie aan de Universiteit Gent, analyseert de huidige Europese economische
situatie.
Zorg dat u erbij bent op 27 oktober en laat u inspireren!
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Bijdrage tussenpersonen

in werkingskosten FSMA te hoog
Onlangs kreeg u een of meerdere facturen in de bus van de FSMA met de vraag
om binnen de 30 dagen uw bijdrage aan de werkingskosten
van de toezichthouder te betalen. Die zijn hoog en weken veel reacties los.
De werkingskosten van de FSMA worden vergoed door bijdragen
betaald door de ondernemingen en personen die onder haar
toezicht staan of waarvan de verrichtingen of de producten
onder haar toezicht staan. Ook tussenpersonen dragen dus
hun steentje bij. En dat steentje blijkt verhoudingsgewijs veel
groter dan dat van de andere partijen die bijdragen in de
werkingskosten.

DISPROPORTIONELE BIJDRAGE
BZB schreef in de vorige editie van Momentum al dat het
aandeel van de tussenpersonen in de werkingskosten van
de FSMA hoog ligt, des te meer aangezien het toezicht op
de tussenpersonen vooral een administratief toezicht is. De
bijdrage voor tussenpersonen bedraagt meer dan € 1.000 per
jaar voor iemand die in een eenmansvennootschap werkt.
Komen er nog vvd’s, effectieve leiders of pcp’s bij, dan loopt dit
bedrag verder op.
Het wordt er vanaf 2018 niet bepaald beter op. Elke sector die
onder toezicht staat van de FSMA draagt een percentage van
de totale te financieren werkingskosten van de FSMA. Daar is
kredietbemiddeling aan toegevoegd. De eerste bijdrage in de
werkingskosten zal voor kredietbemiddelaars voor het eerst
aangerekend worden op basis van de toestand op 1 januari
2018. De jaarlijkse vergoeding is verschuldigd per inschrijving.
Als u zowel voor hypothecair als voor consumentenkrediet wil
ingeschreven worden, zal u de jaarlijkse vergoeding dus twee
maal moeten betalen.

”Het kan niet de bedoeling zijn dat de steeds kleiner wordende
groep tussenpersonen opdraait voor de toenemende kosten als
gevolg van de steeds strengere regelgeving en controles.”

AANDACHT VOOR CUMUL ACTIVITEITEN
BZB vraagt om de bijdrage van de tussenpersonen in de globale
bijdrage te herbekijken en vooral ook om rekening te houden met
die tussenpersonen die de activiteiten combineren en waarvan
de FSMA steeds opnieuw voor een groot deel dezelfde gegevens
opvraagt en controleert. Ook moet ermee rekening worden
gehouden dat het aantal tussenpersonen voortdurend afneemt
en dus de bijdrage door een kleinere groep tussenpersonen
moet worden opgehoest. Het kan niet de bedoeling zijn dat
de steeds kleiner wordende groep tussenpersonen opdraait

voor de toenemende kosten als gevolg van de steeds strengere
regelgeving en controles.

VOOR WAT HOORT WAT
Gezien de hoge bedragen die de tussenpersonen aan de
FSMA moet betalen, menen wij dat deze meer zou mogen
verwachten dan alleen gecontroleerd te worden. Nu de regels
alsmaar complexer worden, zou het ook met het oog op
de bescherming van de klant veel efficiënter zijn, indien de
toezichthouder zich meer zou richten op coaching en begeleiding
van de tussenpersonen. De FSMA zou bijvoorbeeld checklists,
modeldocumenten, concrete richtlijnen voor de wettelijke
informatie, etc. kunnen opstellen. De onduidelijkheid en
onzekerheid die er nu heerst bij de tussenpersonen inzake de
AssurMiFID-regels zou bijvoorbeeld sterk afnemen indien de
FSMA betere tools zou ontwikkelen voor de tussenpersoon.
Het kan de consument alleen maar ten goede komen.

OPGELET!
U dient de facturen te betalen. Zo niet zal u een aanmaning
ontvangen van de FSMA. Geeft u ook daar geen gehoor aan,
dan zal de toezichthouder uw inschrijving schrappen.

Uw Fintro-agent beheert al
uw financiële zaken, van A tot Z.
Of u nu particulier bent of ondernemer.
Praat erover met hem.
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.

INTERVIEW
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Tussenpersonen financieren

mee ombudsdienst verzekeringen

Verzekeringstussenpersonen dienen dit jaar voor het eerst bij te dragen
aan de financiering van de Ombudsdienst Verzekeringen. Ombudsman Josette Van Elderen
beantwoordde hieromtrent enkele vragen.

Tussenpersonen dragen voor het eerst bij aan
de financiering van de Ombudsdienst van de
Verzekeringen. Vanwaar deze wijziging?
Om een antwoord te geven op deze vraag, moet ik even
het historisch kader schetsen. In 2006 heeft de wetgever de
Ombudsdienst van de Verzekeringen aangeduid als uniek
klachtenloket voor verzekeringsgeschillen. Toen werd ook de
financiering vastgelegd. De wetgever voorzag dat zowel de
verzekeringsmaatschappijen als de verzekeringstussenpersonen
moesten bijdragen tot de financiering.

De mogelijkheid om bijdragen te innen bij de tussenpersonen
werd in de beginfase niet geactiveerd.
De verzekeringsondernemingen namen de kosten voor de hele
sector ten laste.
Er is de laatste jaren een toename van de klachten ten
aanzien van de verzekeringstussenpersonen. Deze groep
vertegenwoordigt al enkele jaren meer dan 10 % van het aantal
verzoeken om tussenkomst bij de Ombudsdienst. Vanaf 2015
werd de wettelijk voorziene bijdrage voor de tussenpersonen
geactiveerd.

Hoe wordt de bijdrage die tussenpersonen betalen
berekend en hoe verhoudt dit getal zich tot het
bedrag dat de verzekeringsondernemingen betalen?
De omvang van de bijdragen van de tussenpersonen in
verzekeringen wordt wettelijk geregeld. De sleutel hierbij is
het aandeel van de verzekeringstussenpersonen in het totaal
aantal dossiers dat bij de Ombudsdienst werd ingediend tijdens
het vorige kalenderjaar. Deze som wordt dan meegedeeld aan
de FSMA die instaat voor de verdeling en de inning van de
bijdragen.

Moeten tussenpersonen meer bijdragen indien er
meer klachten worden ingediend en behandeld?
Wanneer het aandeel van de klachten ten aanzien van de
tussenpersonen stijgt, zal er effectief een groter deel van het
werkingsbudget aan deze groep worden toegewezen. Er werd
in de wetgeving wel een beschermingsmechanisme ingebouwd
dat grote schommelingen voorkomt. De globale bijdrage zal niet
meer bedragen dan 130 % van de geïndexeerde bijdrage voor het
kalenderjaar 2015. Dit plafond zal binnen de vijf jaar opnieuw
geëvalueerd worden.

Wordt per behandeld dossier een kost aangerekend?

Josette Van Elderen, ombudsman van de Verzekeringen

Wanneer de Ombudsdienst een klacht ontvangt ten aanzien van
een verzekeringstussenpersoon, zal dit geen aanleiding geven
tot een bijkomende facturatie vanuit de dienst. Alle kosten die
door de tussenpersonen moeten worden gedragen, zitten in de
jaarlijkse bijdrage vervat.
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Wordt de klant
er beter van?
Dit is het thema van ons congres op 27 oktober in Antwerpen.
We vertrekken daarbij vanuit een nieuwe invalshoek.
Welke lessen kunnen de wetgever, de toezichthouder en de sector leren
uit de gedragseconomie? Werken bepaalde zaken niet contraproductief?
Zijn nog meer regels en controle het beste antwoord op ongewenst
gedrag in de financiële sector? We geven u graag een voorsmaakje.
JAN-EMMANUEL DE NEVE

Wat is voor u het belangrijkste inzicht van de
voorbije jaren uit de gedragseconomie?
Er zijn vele nieuwe gedragsinzichten naar boven gekomen
in de laatste decennia, maar de laatste jaren ben ik geboeid
geraakt door de verbazend grote impact van (nodeloze)
complexiteit op gedrag. Administratieve taken of consumptie
en investeringskeuzes eenvoudiger maken of op een directere
manier voorstellen leidt soms tot grote verschillen in gedrag. Ik
zie dat ook in onze experimenten en ik had nooit verwacht dat
“making it easy” zo belangrijk zou kunnen zijn om gedrag te
sturen.

Denkt u dat er lessen te trekken zijn uit de
gedragseconomie voor de financiële sector?
Absoluut. Zowel op grote als op kleine schaal. De
gedragseconomie kan bijvoorbeeld financiële bubbels helpen
verklaren en tegelijkertijd het keuzegedrag van een kleine spaarder
uitleggen. Het feit dat de gemiddelde mens geen lineaire
voorkeuren heeft qua tijdsperspectief is hier een mooi voorbeeld
van. Mensen verkiezen dikwijls 100 euro vandaag boven 105
euro volgend jaar, maar als je hen voorstelt om 100 euro te
krijgen binnen vijf jaar of 105 euro binnen zes jaar dan kiezen ze
toch vooral het laatste. De klassieke economie heeft hier geen
antwoord op.

Jan-Emmanuel De Neve, professor of Economics and strategy, University of
Oxford

Op het BZB-congres zal u een overzicht geven
van de voornaamste studies en inzichten uit
de gedragseconomie. Hoe zou u deze discipline
omschrijven?
De gedragseconomie plaatst de echte mens - met z’n soms
irrationele kantjes - opnieuw centraal. Traditionele economische
modellen waren daar voor een stuk van afgeweken en
bestudeerden een vrij theoretische versie van de mens die
rationeel en perfect geïnformeerd is en die enkel aan zichzelf
denkt. In werkelijkheid wijkt menselijk gedrag daar dikwijls van af
en de systematische manieren waarop dat gebeurt, worden door
de gedragseconomie naar boven gehaald.

Waarom hebt u toegezegd om te spreken op het BZBcongres?
Het is altijd interessant om theorie en kleinschalige proeven met
mensen uit de praktijk te mogen toetsen. Ik kijk er alvast naar uit.

JEROEN STOUTEN
Op het BZB-congres zal u spreken over de paradox
van regulatie. Wat bedoelt u daarmee?
Regulatie en wetgeving streven ernaar zekerheid in onzekerheid
te creëren zodanig dat bepaalde situaties afgedekt kunnen zijn of
procedures op een consistente wijze worden uitgevoerd. Maar
regels roepen vaak meer regels op omdat elke regel uitzonderingen
heeft. En dan moeten er regels komen om uitzonderingen aan te

INTERVIEW
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Denkt u dat het wettelijk gedetailleerd opleggen van
allerhande gedragsregels de enige manier is om de
klant te beschermen? Zo ja, waar loopt het anders
fout? Zo nee, welke weg zouden de beleidsmakers
beter bewandelen?
Regulatie is onvoldoende aangezien je in essentie wil dat er op
een verantwoordelijke manier met klanten wordt omgegaan.
Regels zijn transactioneel, niet relationeel. Het injecteren van
persoonlijke verantwoordelijkheid ingebed in een strategisch en
commercieel beleid dat consistent is met klantgerichtheid en op
basis van vertrouwen de relatie met de klant aanvat, reikt veel
verder en duurzamer dan enkel regulatie toe te passen. Maar
deze weg is langer en moeizamer dan nieuwe regels in het leven
roepen.

Waarom hebt u toegezegd om te spreken op het BZBcongres?

Jeroen Stouten, professor Organizational Psychology, KU Leuven

De zelfstandige financiële tussenpersonen hebben een unieke
positie in het banklandschap. Ze hebben een bijzondere
klantenrelatie gebaseerd op een persoonlijk contact met de klant
en zijn bovendien vaak ook lokaal ingebed en vertrouwd met
specifieke noden van klanten. Het vertrouwen binnen deze relatie
is belangrijker dan ooit. Ik hoop door mijn deelname te kunnen
bijdragen aan het versterken van deze belangrijke band met
klanten.

KOEN SCHOORS
pakken, die op hun beurt eigen uitzonderingen bevatten. Dat is een
eerste paradox, dat regels meer regels vereisen. Regels behoren
risico af te dekken en ontstaan vanuit een bepaalde nood, de ‘geest
van de wet’. Maar dagelijkse situaties zijn complexer dan wat
regelgeving kan voorschrijven en zelden volledig inpasbaar. Door
regelgeving te installeren, verdwijnt dan ook vaak de geest van de
wet die moet plaatsmaken voor de letter van de wet. Een tweede
paradox: de reden dat een regel het leven zag en het probleem
dat ze trachtte op te lossen, is ondergeschikt aan de precieze
verwoording van de regel.

Als de klant geconfronteerd wordt met zoveel
precontractuele informatie en zoveel vragen moet
beantwoorden, wat is het effect daarvan volgens u?
Gaat deze verstandiger beslissen, voorzichtiger zijn,
zich veiliger voelen of net niet?
Opnieuw een paradox. Onderzoek toont aan dat klanten bij
een toename van regels en verplichtingen een reden zoeken
voor het ontstaan van nieuwe regels, namelijk dat regels nodig
zijn omdat vertrouwen niet mogelijk is. Klanten redeneren dat
vertrouwen zoek is aangezien er meer procedures in het leven
worden geroepen. Kortom, meer regels zorgen net voor minder
vertrouwen. En vertrouwen is net een belangrijk gegeven in de
relatie met de financiële tussenpersoon, aangezien de complexiteit
vaak niet te vatten is voor klanten en er nood is aan een veilige
en vertrouwde gids die hen door het financiële landschap kan
loodsen.

Op het BZB-congres zal u een analyse maken van de
Europese economische situatie. Hoe zou u deze ineen
paar kernwoorden omschrijven?
Europa wordt vandaag gekenmerkt door een gematigde groei die
beïnvloed wordt door een aantal interne en externe factoren zoals
de angstpsychose rond IS, de migratiecrisis en de Brexit.

Wat zijn vandaag de grootste uitdagingen voor de
Europese economie?
Brexit vormt een grote uitdaging, evenals het herstel van
vertrouwen. Een andere uitdaging ligt erin om het imago van
Europa opnieuw op te krikken. Europa krijgt vandaag van veel
zaken de schuld, terwijl ze net veel goede dingen doet. Zo pakt
Europa het gedrag van multinationals aan, maar daar krijgt
ze geen krediet voor. Het is duidelijk dat de internationale
samenwerking werkt. Toch is er een politieke sfeer die heel
patriottisch, nationalistisch is en die de neiging heeft om Europa
te laten vallen. Dit zou natuurlijk een ramp zijn. Als je Europa
fragmenteert, wordt het veel zwakker.

Meent u dat er lessen te trekken zijn uit de
gedragseconomie voor de financiële sector?
Jazeker. Er zijn bijvoorbeeld heel wat valkuilen waar
investeerders in trappen die kunnen worden verklaard vanuit de
gedragseconomie. Een bekende fout die mensen maken is wat
we de ”familiarity bias” noemen. Dit is de neiging van mensen

INTERVIEW

om sneller te investeren in iets waarmee ze zich meer vertrouwd
voelen. Daar houden banken en verzekeraars het best rekening
mee. Ze zijn druk bezig met digitalisering, waardoor de focus
meer komt te liggen op transactie en de afstand met de klant
groter wordt. Daardoor kan deze zijn vertrouwdheid met de bank
verliezen. Het is dus van groot belang dat banken investeren in
de getrouwheid van hun klanten.

Wat denkt u over de lage rente en de gevolgen ervan
voor de banken en verzekeraars?

Koen Schoors, professor of Economics, Ghent University

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

De lage rente was ooit het grootst mogelijke cadeau en nu is
het langzaamaan een groot probleem aan het worden. De reden
is dat de passiva van de banken gemiddeld een kortere looptijd
hebben dan hun activa. Door de rentedaling zien banken eerst
hun financieringskosten dalen, terwijl relatief rendabele activa
op hun balans blijven staan. Maar naarmate de tijd vordert,
zal ook de rente op de activa dalen en wordt de rentemarge
plots zeer klein, mede omdat er een ondergrens zit aan de
depositorente. De depositorente kan nauwelijks nog lager,
maar de rente op leningen natuurlijk wel. Zo komen de banken
zwaar onder druk te staan. En als de rente opnieuw verhoogt,
zal dat eerst gebeuren bij de passiva, bij de deposito’s. Dat is
een enorm risico voor de banken en de verzekeraars. Ze hebben
immers rendementen beloofd die ze dan niet zullen kunnen
waarmaken.
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EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN

Opleiding
WAARDEBEPALING BIJ OVERNAME

Inschrijven
Naam kantoor:

14 NOVEMBER | 14U00 – 17U00 | EDEGEM
..................................................................................................
U hebt intussen ongetwijfeld al veel opleidingen zien passeren
over overnames en fusies. Maar bent u in één van die opleidingen
precies te weten gekomen hoe u te werk gaat om de waarde van
een bank- of verzekeringsportefeuille of - vennootschap concreet te
bepalen?
Sven Bonne, Executive Director EY, legt tijdens deze praktijkgerichte
opleiding heel concreet uit hoe u dit kan doen.

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

Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 2:

LOCATIE
Congrescentrum Ter Elst
Kattenbroek 1
2650 Edegem
Gratis parking vooraan het gebouw.

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

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

SPREKER

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

Sven Bonne, Executive Director EY
...................................................................................................

PROGRAMMA

Telefoon: ...................................................................................

Volgende punten staan op het programma:
• Basisbegrippen
• Overzicht van het overname proces
o Standpunt verkoper / koper
o Voorbereiding
o Mogelijke impact op waarde bepaling
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Agent is slachtoffer van

lage rente-omgeving
Financiële instellingen zoeken een uitweg uit de lage rente-omgeving.
Een lage rente is op termijn slecht voor vrijwel iedereen. Maar voor de
één iets slechter dan voor de andere. Het verlagen van de rente
en het verhogen van de kosten wordt politiek aan banden
gelegd. Zoeken banken hun heil in het verder snoeien van
hun netwerk en verlagen van commissies? De realiteit van de
laatste maanden lijkt dit alvast te bevestigen.

De rentes staan historisch laag als gevolg
van het beleid van de Europese Centrale
Bank. Volgens experts kan de lage rente
nog zeker vijf jaar blijven hangen op de
huidige lage of zelfs negatieve niveaus. Dat
heeft een enorme impact op de financiële
instellingen. De negatieve rente ondermijnt
het klassieke verdienmodel van de banken:
geld op korte termijn ophalen en op lange
termijn uitlenen. Door de vlakke rentecurve
wordt het voor een bank moeilijk winst
te halen uit het verschil tussen zijn
renteopbrengsten uit kredieten en zijn
rentekosten. Dat dwingt de banken om nog
harder te zoeken naar niet-rente-inkomsten.

RENTEDALING
Een van de mogelijkheden waarin banken
en verzekeraars hun heil zoeken, is het
verlagen van de rente. Ze zijn voorstander
om het wettelijk minimum voor de rente
op spaarboekjes - op dit moment 0,11
procent - te herbekijken. Maar politiek blijkt
dat niet haalbaar. Dat belet sommigen
niet om dit te omzeilen. Midden augustus
kreeg KBC al heel wat kritiek te verduren
van ondernemers toen ze de rente op
bepaalde spaarrekeningen liet zakken tot
0 procent. Dat deed ze door de zakelijke
spaarrekeningen Pro en Plus om te
zetten tot een niet-gereglementeerde
spaarrekening, waarvoor de wettelijke
minimumrente niet geldt.
Ook Axa kampte eerder al met de
minimumrente op zijn zogenaamde

CREST20-producten, een tak21spaarverzekering waarbij klanten een
levenslange minimumrente van 4,75 procent
werd beloofd. Axa keerde hierop terug,
waarop Minister van Economie Kris Peeters
een onderzoek startte.
Politiek ondervinden de banken en
verzekeraars hier dus hevige tegenstand.
En dus moeten ze op zoek naar andere
oplossingen.

KOSTENVERHOGING
Een andere piste is het verhogen van de
kosten. Eerder trokken Belfius en KBC de
dossierkosten voor woonkredieten op, eind
augustus deed marktleider BNP Paribas
Fortis hetzelfde.
Maar ook hier stuitten de banken op een
‘njet’ van de politiek. Minister van Economie
Kris Peeters hekelde eind augustus het
gebrek aan transparantie van de banken wat
hun dossierkosten betreft. Daarom zal hij
in een koninklijk besluit vastleggen welke
kosten aangerekend kunnen worden. Ook is
hij van plan na te gaan waarom de kosten
voor een herfinanciering van een lening
hoger liggen dan de kosten bij het aangaan
van een nieuwe lening.
De bedoeling is dat tegen 1 december
alles rond is. In tussentijd zal Peeters
nog met de banken en de Nationale
Bank samenzitten, onder andere om te
bepalen welke dossierkosten maximaal

kunnen aangerekend worden. Daarbij wil
hij uitzoeken wat de reële administratieve
kosten zijn en die vergelijken met de
dossierkosten die aangerekend worden.
Naast het optrekken van de dossierkosten,
staan banken op het punt hun tarieven voor
klassieke producten zoals woonkredieten
en zichtrekeningen te verhogen. Andere
mogelijkheden zijn klanten laten betalen
voor advies over kredieten of beleggingen,
het stoppen met kortingen toe te kennen
voor goede klanten of het betalend maken
van nieuwe diensten zoals apps voor
mobiele betalingen.

DE AGENT BETAALT DE REKENING
Bovenstaande ingrepen liggen politiek
gevoelig. Ook bestaat de vrees dat de
klant als gevolg van de kostenverhoging
op zoek gaat naar alternatieven. Maar er
is nog een optie om de winstgevendheid
op te krikken door kosten te besparen:
eentje waar de politiek en de klant niet
wakker van liggen. Of toch minder. Zij zijn
immers niet de pineut. Wie dan wel? De
zelfstandige tussenpersoon. De voorbije
maanden hebben diverse banken en
verzekeraars stelselmatig de commissies
van hun distributienet verlaagd. Ook werd
het kantorennet bij velen verder uitgedund.
Talloze agenten werden al opgezegd. De
vraag is of deze trend verder zal toenemen
nu andere pogingen om de winstgevendheid
in de huidige lage rente-omgeving te
verhogen politiek gefnuikt worden.

INTERVIEW

Polissen mogen binnenkort

ook digitaal worden bewaard
Begin juli keurde de Kamer een wetsontwerp goed
van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo
dat elektronische documenten dezelfde juridische waarde geeft
als hun papieren tegenhangers. Dankzij de nieuwe regelgeving
mogen heel wat officiële documenten zoals verzekeringspolissen
ook digitaal bewaard worden. Wij stelden minister De Croo
hieromtrent enkele vragen.

Wat houdt de nieuwe wet inzake
elektronische documenten en
diensten precies in?
De nieuwe wet, de zogenaamde
Digital Act, is een cruciale stap voor
de verdere ontwikkeling van de digitale
economie in ons land. Ze laat toe dat
elektronische diensten en documenten
dezelfde juridische waarde krijgen als
hun papieren of fysieke tegenhangers en
maakt de weg vrij voor het gebruik van

een aantal zogenaamde “elektronische
vertrouwensdiensten”. Het gaat
meer specifiek om de elektronische
aangetekende zending, de elektronische
handtekening, zegel, tijdsstempel,
archivering en website-authenticatie.

Vandaag wordt een
gekwalificeerde elektronische
handtekening, bijvoorbeeld
met behulp van de eID,

al gelijkgesteld met een
elektronische handtekening. Wat
zal er dankzij de wet veranderen?
Het juridisch kader voor de elektronische
handtekening bestaat al sinds de
omzetting van Richtlijn 1999/93/EG
in Belgisch recht en wordt grotendeels
hernomen door de verordening. Door de
uitvoering van de Europese verordening
veranderen er echter twee belangrijke
zaken: enerzijds wordt de gekwalificeerde

INTERVIEW
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gekwalificeerde archiveringsdienst voor de
overheden.

Wordt er bepaald wie
aansprakelijk is in het geval van
verlies of hacking?
De aanbieder van een gekwalificeerde
elektronische archiveringsdienst moet
de gebruikers van zijn dienst, alvorens
het contract gesloten wordt en tijdens de
volledige duur ervan, op een duidelijke
manier informeren over de draagwijdte
van zijn aansprakelijkheid en de
eventuele limieten ervan. Ingeval van
verlies of hacking is een gekwalificeerde
archiveringsdienst verplicht dit te
notificeren aan de FOD Economie.
elektronische handtekening interoperabel
in de EU-lidstaten. Anderzijds zullen
overheden, bedrijven en burgers voortaan
het resultaat van de beoordeling van een
gekwalificeerde elektronische handtekening
op een geautomatiseerde, betrouwbare en
efficiënte manier kunnen ontvangen.

De nieuwe wet vult de Europese
Verordening aan met een volledig
en samenhangend juridisch kader
voor de elektronische archivering.
Welke bepalingen zijn dit?
Voor een niet-gekwalificeerde
archiveringsdienst moet voldaan worden
aan de bepalingen van verordening
910/2014 die van toepassing zijn
op de niet-gekwalificeerde verleners
van vertrouwensdiensten. Voor wat
betreft de gekwalificeerde elektronische
archiveringsdiensten zijn er specifieke
eisen voorzien in bijlage I van Titel II van
Boek XII WER. Deze worden immers niet
geregeld in de Europese verordening.
Nochtans gaat het om een belangrijke
schakel die de cyclus van de creatie van
een document, over haar ondertekening
en verzending, tot ook de bewaring
moet vervolledigen. Alleen zo kunnen
fysieke processen volledig omgezet
worden in elektronische processen.
Via een koninklijk besluit zullen ook
een aantal normen worden vastgelegd
die de erkenning van gekwalificeerde
elektronische archiveringsdiensten zullen
vergemakkelijken. De overheid neemt
zelf ook een proactieve houding aan door
met het Rijksarchief te werken aan een

Wat als men wil veranderen van
provider?
Een gebruiker van een gekwalificeerde
elektronische archiveringsdienst kan te
allen tijde zijn provider verzoeken om de
documenten die hij voor elektronische
archivering heeft opgegeven terug
te bezorgen. De aanbieder moet de
documenten teruggeven binnen een
redelijke termijn en in een leesbare en
bruikbare vorm, die overeengekomen is
met de gebruiker. Deze laatste kan daarna
zijn documenten bij een andere provider
onderbrengen.

Wanneer wordt de
inwerkingtreding van de wet
voorzien?
Een koninklijk besluit bepaalt de
inwerkingtreding van de wet. Dit KB zal in
de loop van dit najaar worden goedgekeurd
en samen met de nieuwe wet in het
Staatsblad verschijnen. Het KB voorziet
dat het merendeel van de bepalingen
van de wet meteen in werking treedt,
en dat een beperkt aantal bepalingen
- waaronder de verplichting om met
gekwalificeerde diensten te werken ingeval
van een wettelijke verplichting tot bewaren,
aangetekend schrijven of dateren - pas op
een latere datum in werking treden. Dit
omdat het operationeel maken van deze
bepalingen afhangt van de goedkeuring van
sommige uitvoeringsakten op Europees
niveau; van het bestaan van nationale,
Europese en/of internationale normen
voor bepaalde vertrouwensdiensten; of

van het bestaan - op de Belgische en/of
Europese markt - van een aanvaardbaar en
operationeel aanbod van gekwalificeerde
vertrouwensdiensten.

Wat met personen die in
tussentijd gebruik willen
maken van de mogelijkheden
en daarbij noodgedwongen
een beroep moeten doen op
niet-gekwalificeerde diensten,
aangezien de normen er nog niet
zijn. Kan dit?
Op Europees niveau is men momenteel
nog bezig met het vastleggen van een
aantal normen voor gekwalificeerde
diensten, waaronder ook de normen
voor bijvoorbeeld de gekwalificeerde
elektronische aangetekende zending. In
afwachting van deze normen kan men al
aan de slag met de niet-gekwalificeerde
aangetekende zending, maar wetende dat
de rechtsgevolgen hiervan niet dezelfde
zijn als die van een gekwalificeerde dienst.
Bij gekwalificeerde diensten geldt voor de
rechtbank een onweerlegbaar vermoeden
van integriteit en conformiteit, bij niet
gekwalificeerde diensten geldt enkel het
non-discriminatieprincipe. Dit principe
van non-discriminatie betekent dat nietgekwalificeerde diensten niet mogen worden
geweigerd als bewijs voor het gerecht, louter
omdat ze in elektronische vorm zijn of
omdat ze niet voldoen aan de vereisten van
een gekwalificeerde vertrouwensdienst.

De wet is het eerste deel van de
zogenaamde ‘Digital Act’. Wat
staat er nog op de planning?
Met Digital Act I is een eerste belangrijke
stap genomen, namelijk de invoering
van een horizontale wetgeving waarbij
elektronische documenten en processen
dezelfde juridische waarde krijgen als hun
papieren en fysieke tegenhangers. Deze
horizontale wetgeving zal gepaard gaan
met twee andere belangrijke hervormingen:
het toelaten van mobiele identificatie en
het officieel elektronisch adres. Een tweede
luik van Digital Act zal erin bestaan om
naast deze horizontale hervormingen
een aantal sectorale wetgevingen zoals
bijvoorbeeld het verzekeringsrecht aan
te passen. Deze wetsontwerpen zijn in
voorbereiding.
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“Jonge mensen verkiezen
een bezoek aan de tandarts boven een
afspraak met een bankier”
Eind augustus zei Alex Weber van N26, de grootste mobiele bank van Europa, in een interview voor Trends
dat jonge mensen een bezoek aan de tandarts verkiezen boven een afspraak met een bankier.
Volgens hem vinden zij hun ding bij nieuwe bedrijven zoals AirBnb, Spotify en Uber, en zoeken ze
een vergelijkbaar verhaal in de financiële sector." Een uitspraak die niet overal bijval vindt.

MARC MELLAERTS, ZELFSTANDIG
BANKAGENT
Dat jonge mensen hun tandarts verkiezen
boven hun bank. Sterk! Als bankiers
focussen we al jaren op de uitbouw van de
relatie met onze klanten en proberen we
oplossingen aan te bieden die passen bij de
noden van de klant. Ik ben ervan overtuigd
dat onze rol als vertrouwenspersoon
niet uitgespeeld is. En zeker niet voor
antwoorden op complexe vragen van
onze klant. Daarom moet het belang van
vorming nog meer een reflex worden van
iedere bankagent en zijn medewerkers.
Dit neemt niet weg dat de uitspraak van
de Duitse Fintechbankier betekenisvol is,
maar tegelijk disruptief. De kloof in het
bankenlandschap scheurt veel sneller
open en inderdaad: “You can not stop the
costumer”.
Een heleboel klanten ervaart gedegen advies
als zeer waardevol. Maar een ander groot
leger aan klanten verwacht een andere stijl,
een andere vorm van bankieren. Passend
bij hun snellere manier van leven, waarin de
digitale wereld centraal staat. Die beweging
ontkennen we niet, maar de snelheid van de
verandering is ongezien.
Laat ons erop rekenen dat onze banken
de ommezwaai maken, het belang van
dit groeiende klantensegment inzien én
handelen en verder investeren. Hoopvol
is dat al heel wat Belgische bankapps
vandaag al hoge scores krijgen. Nu nog

alle medewerkers aansturen en overtuigen
dat dit de nieuwe wereld is, onze nieuwe
werkomgeving.

er hier zo over denkt. Bovendien bestaat
de markt vooralsnog niet enkel uit jonge
millennials. Maar de evolutie is er wel.

Een jobbedreiging? Finaal kan deze nieuwe
bankrevolutie zorgen voor zinvollere en
meer uitdagende jobs. “Can we stop
the costumer?” Nee, we moeten voluit
gaan voor digitaal. Kunnen we deze
“fintechbanken” bekampen? Ja, want wij
hebben de data. Nu nog het lef om ervoor
te gaan.

N26 heeft het nodige succes met enkele
eenvoudige producten en heeft ambitie.
Het kiest startup-landen met een volgens
hun ‘slecht’ banksysteem. Ze vertrekken
vanuit de noden van de consument, ze
hebben een duidelijke strategie en mikken
op welbepaalde consumentengroepen.
In dat opzicht zal er zeker een markt zijn
die wellicht nog zal groeien. De vraag is
echter of ze vanuit die startup-positie een
groter deel van de consumentenmarkt
zullen kunnen betreden en in hoeverre
ze hun productgamma zullen kunnen
uitbreiden.

ERWIN MARTENS,
VERZEKERINGSMAKELAAR
We ervaren allemaal al geruime tijd de
digitale (r)evolutie. Heel wat sectoren
hebben de ontwrichtende impact van de
nieuwe spelers al aan den lijve mogen
ondervinden. De muzieksector, uitgevers,
reisbureaus, hotels, taxi’s, etc. Zijn weldra
de bank- en verzekeringswereld aan de
beurt?
Een deel van de consumenten heeft liefst
dat alles vanzelf gaat, met een minimum
aan inspanning. Een ander deel is bereid
tijd en moeite te steken in de planning
en opvolging van hun financiële- en
verzekeringssituatie.
Als verzekeringsmakelaar en ex-bankagent
vind ik de uitspraak van N26 toch nog
wat overroepen voor ons land. Ik ben niet
overtuigd dat ook 7 op de 10 jongeren

De gevestigde banken en verzekeraars
in België laten zich niet onbetuigd. Elke
bank heeft ondertussen zijn arsenaal aan
ondersteunende online en mobiele tools.
De verzekeraars evolueren iets trager maar
werken ook naarstig aan allerhande online
toepassingen en softwareleveranciers van
makelaars beginnen ook hun tools uit te
rollen. Ook vanuit de traditionele hoek zal er
verdere evolutie zijn.
De zaak zal wellicht minder eenvoudig
worden zodra N26 complexere producten
wil verkopen. Dat zal wat moeilijker worden
dan een eenvoudige zicht- of spaarrekening
en in de complexere producten schuilen
toch wel een aantal gevaren.
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Naarmate de behoefte aan kennis bij
de consument stijgt, daalt het aantal
consumenten dat deze kennis ook effectief
heeft. Er zijn ondertussen voldoende
studies over de financiële kennis van
de doorsnee consument in België.
Schitterend zijn de resultaten niet en als
verzekeringsmakelaar ervaar ik dagelijks
de grote nood aan advies en informatie.
De gemiddelde consument lijkt ons
allesbehalve klaar om zelf alle initiatief
te nemen in de complexere bank- en
verzekeringsproducten.
Einstein zij ooit: “Maak de dingen
zo eenvoudig mogelijk, maar niet
eenvoudiger”. In hoeverre zal men erin
slagen om op een verantwoorde manier
complexe producten in een eenvoudige
mobiele toepassing te gieten?
De wetgevers in België en Europa halen
de laatste jaren alles uit de kast om de
consument te beschermen. Wellicht
omdat men inschat dat daar een
grote nood aan is. Er zijn verregaande
informatieverplichtingen en professionals
krijgen strikte regels opgelegd inzake kennis
en advies. Permanente bijscholing is een
must voor bankiers, agenten en makelaars.
Is de consument in België klaar om zonder
ongelukken zijn eigen keuzes te maken op
basis van wat tekst op internet?
We lezen dat N26 zijn inkomsten haalt uit
deposito’s en transactievergoedingen en
de inkomsten wil opkrikken met rente op
kredietoverschrijdingen op rekening. Is dat
een gezonde basis?
Er valt nog veel te zeggen over de nieuwe
disruptieve fintechs. Er zijn pro’s en
contra’s, maar een combinatie van
een persoonlijke relatie met de klant,
ondersteund met de nodige online tools
lijkt mij vooralsnog het model dat nog wel
even zal standhouden in België.
Ik vermoed dat het er voor de klassieke
banken de volgende jaren vooral op
zal aankomen het vertrouwen verder te
herstellen, het contact met hun cliënten
te behouden en mee te evolueren in een
evenwichtige verhouding tussen online en
offline. Als de klant de meerwaarde van het
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persoonlijke contact niet bewust ervaart
en als men het contact of de band met
de cliënt verder verliest door bijvoorbeeld
een steeds dunner kantorennet en steeds
minder contact met de cliënt, dan rolt men
de rode loper wellicht uit voor toekomstige
fintechs als N26.

GUIDO VAN WERDE, ZELFSTANDIG
BANKAGENT
Elke Belg vindt zichzelf de beste
bondscoach. Elke Belg weet het best op
welke helling in de Ronde de renner moet
versnellen. Elke Belg weet hoe de mosselen
het lekkerst zijn, en hoe we onze beken
en rivieren binnen hun oevers kunnen
houden. En blijkbaar weet elke Belg ook
hoe het best met zijn centen moet worden
omgegaan: succesverhalen zijn de regel,
en ontgoochelingen of mislukkingen
onbekend… Zo lijkt het toch, maar de
realiteit is duidelijk anders.
De banksector heeft zich door het
mechanisme van de vrije markt laten
meeslepen en is een pure verkoopsector
geworden. Een model dat voor de klant erg
herkenbaar is, en daardoor niet bedreigend
en comfortabel. Maar jammer genoeg ook
een model dat onvermijdelijk leidt naar
de laagste, verlieslatende prijs, en naar
onbetrouwbare, onaangepaste, en nietduurzame producten.
De financiële sector zal om te overleven
haar verkoopstaal moeten veranderen naar
hoogstaand, deontologisch tot in de top,
klantgericht advies en het leveren van goede
financiële services. Vergoed tegen de juiste
prijs. Mogelijk kan of zal deze evolutie niet
van de bestuurders of aandeelhouders
komen, maar kunnen parallelle
organisaties en bedrijfjes, zoals dat ook
in de technologische wereld gebeurt, mee
zorgen voor verandering. ‘Out of the box.’
Zelfstandige financiële tussenpersonen
moeten om op lange termijn te overleven
hier mee aan de kar trekken.

MAAIKE VANDEN DRIESSCHE,
TWINTIGER
Ik belde vandaag naar de tandarts,
aangezien het binnenkort tijd is voor mijn
jaarlijkse onderhoud. Of het even belangrijk
is om jaarlijks eens bij mijn bank langs te

gaan? Die vraag stelde ik mij pas toen ik
deze ochtend mijn mailbox opende en er
een artikel van Trends tevoorschijn kwam.
Ik glimlachte bij de quote: “Jonge mensen
verkiezen een bezoek aan de tandarts boven
een afspraak met een bankier”. Aangezien
ik geen fan ben van tandartsen, geldt deze
quote niet voor mij. Maar toch werd ik
nieuwsgierig. Eenmaal het artikel volledig
uitgelezen, bleef ik met een wrang gevoel in
mijn mond achter.
Blijkbaar willen jongeren de dag van
vandaag dat alles snel gaat. Daarom kiezen
ze steeds vaker voor de online weg om
een bankrekening te openen of geld over
te schrijven. Ik ben zelf een fervent social
media-gebruiker. Maar ik zie mijzelf niet
online een bankrekening openen. Ik zou er
mij niet veilig bij voelen. Bovendien hou
ik van het persoonlijke contact met mijn
bankier. Ik weet dat ik altijd bij hem terecht
kan, ik weet wat er met mijn geld gebeurt,
hij licht mij in over nieuwe tendensen in de
bankwereld, enz.
Dit artikel heeft mij vooral laten inzien
dat ik mijn bankier veel meer zou mogen
appreciëren, wetende dat ik hem al mijn
centjes en dus ook met mijn toekomst
toevertrouw.

RAF VERREZEN, ZELFSTANDIG
BANKAGENT
Onze jongere generatie heeft een heel ander
tijdsgebruik in vergelijking met hun (groot)
ouders. Concrete afspraken maken op een
langere termijn lijkt bij hen not done.
En alles wat te regelen valt zonder
een face-to-facecontact is tijd en
inspanning gespaard. Hun voorkeur van
communiceren start bij de sociale media,
vervolgens de sms, gevolgd door de
e-mail. Telefonisch communiceren of op
verplaatsing, „face-to-face” staat als laatste
in het rijtje. Bankzaken zijn zaken die voor
hen elektronisch moeten kunnen. Faceto-face-afspraken beperkt onze jongere
generatie tot het absoluut minimum. Bij
een aantal zaken kan het niet anders. Denk
maar aan de kapper, de dokter, de tandarts,
etc.
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Hier ligt dan ook een immens grote
uitdaging voor de banksector en bij de
zelfstandige bankier en verzekeraar van
“op de hoek”. Elektronisch communiceren
kan men immers even goed vanuit een
regionale zetel organiseren, eerder dan
hiervoor de noodzakelijke IT-investeringen
te moeten doen onder elke kerktoren. De
lokale bankier moet zich vandaag niet meer
focussen op het daily banking-gebeuren
of het klassieke sparen. Nee, hij moet zich
100 % focussen op het gespecialiseerde
advies in de overige domeinen zoals
het beantwoorden van complexere
kredietbehoeftes, het advies in de echte
beleggingswereld en de soms moeilijker
correct te verzekeren risico’s. Daarvoor
maken onze jongeren nog “graag" tijd om
even langs te komen. En om deze uitdaging
aan te gaan, moet de agent volop zichzelf

en al zijn medewerkers opwaarderen,
hun kennis en kunde verhogen en de
mogelijkheid hebben om een groter
werkgebied te benaderen.

LUC COLEBUNDERS,
BANKMAKELAAR
Jonge mensen verkiezen een bezoek aan
de tandarts boven een afspraak met hun
bankier voor wat betreft het openen van
een rekening, overschrijven van geld,
aanvragen van bankkaarten, afhalen van
cash, het aan- en verkopen online van
bepaalde beleggingen en het regelen van
hun betalingen.
Dit zijn ook juist de activiteiten die de
toekomstige bankier uit zijn servicepakket
wil of betalend wil maken. Heel wat

De juiste koers
voor uw HR
U wilt uw klanten dag na dag de beste service en producten bieden.
Elke medewerker kan daarbij het verschil maken. Daarom ondersteunt
SD Worx u bij alle aspecten van uw personeelsbeleid, met een complete
aanpak die uw medewerkers optimaal laat renderen.
Van loonadministratie tot op maat gemaakt strategisch advies, wij maken
het mogelijk.
Ledenvoordeel BZB
Dankzij het ledenvoordeel, betaalt u bij SD Worx als BZB-lid een vaste
maandelijkse beheerskost per medewerker per maand.
Uw voordelen
-

Een voordelige forfaitaire maandprijs voor
loonberekening en dagelijks advies;

-

Een vaste contactpersoon die uw dossier proactief opvolgt;

-

Een geautomatiseerde payroll-administratie dankzij proxy online;

-

Duidelijke adviezen met oog op resultaat, met
of zonder verdere begeleiding.

Meer info via www.sdworx.be/bzb

fintechspelers spelen in op de activiteiten,
die voor de banken heel wat tijd vragen en
geld kosten zonder dat er onmiddellijk een
opbrengst aan gekoppeld is.
De toekomstige bankier zal zijn
toegevoegde waarde kunnen
rendabiliseren wanneer hij de fintechklant
kan adviseren over optimalisatie in zijn
kredietaanvraag, optimalisatie in het aanen verkopen van beleggingsproducten en
het gebruik en keuze van hun kredietkaart.
Kortom in de optimalisatie van de
fintechklant zijn financiële behoefte. Dit wil
niet zeggen dat deze klant terug naar het
kantoor zal komen. De bankier zal zich zelf
moeten verplaatsen of de sociale media
gebruiken.

SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS
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Fiscale stimulans
voor digitale

investeringen

Om e-commerce te stimuleren en beter te beveiligen
is een nieuw fiscaal voordeel in het leven geroepen,
de zogenaamde investeringsaftrek voor digitale
investeringen. Dankzij de nieuwe maatregel
kunnen zelfstandigen en kleine vennootschappen
voor investeringen vanaf 2015 genieten van een
investeringsaftrek van 13,5% op bepaalde
digitale investeringen.

WELKE INVESTERINGEN?
Het betreffen nieuwe investeringen die uitsluitend voor
beroepsdoeleinden worden gebruikt en die afschrijfbaar zijn over
ten minste drie jaar. Activa die worden gehuurd of in licentie
worden genomen komen niet in aanmerking.
Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen zijn:
•

Hardware en software die de elektronische betaling
vergemakkelijken (vb. PayPal);

•

Hardware en software voor elektronische facturatie,
handtekening of archivering van elektronische facturen.
Hieronder moet worden verstaan de verzending, de ontvangst
en de boekhoudkundige verwerking van elektronische facturen
(vb. een identiteitskaartlezer);

•

Hardware en software voor de beveiliging van
netwerken, informatie en ICT installaties (bv. servers,
encryptieprogramma’s en firewalls);

•

Systemen voor monitoring en de audit van deze
beveiligingssystemen;

•

Hardware en software die een veilig beheer van
persoonsgegevens mogelijk maken;

•

Kosten voor softwareontwikkeling van bovenstaande
investeringen die samen met de digitale investeringen worden
afgeschreven;

•

Hardware en software die de interfacing tussen bovenstaande
investeringen binnen de onderneming en buiten de
onderneming mogelijk maken met inbegrip van de
investeringen voor interfaces tussen facturatie-, betaling- en
boekhoudkundige programma’s.

De fiscale stimulans werd retroactief ingevoerd voor aanslagjaar
2016. Dit betekent dat ook investeringen van 2015 in aanmerking
komen voor deze verhoogde investeringsaftrek.

BELASTINGVOORDEEL
De verhoogde investeringsaftrek bedraagt 13,5% op de
aanschaffingswaarde van de digitale activa. Zo zal een investering
van € 10.000 recht geven op een investeringsaftrek van € 1.350.
De investeringsaftrek komt in mindering van de belastbare
inkomsten, waardoor er minder belastingen betaald zullen
worden. Wanneer er geen of te weinig belastbare inkomsten zijn
wordt het voordeel overgedragen naar de volgende jaren.

FORMALITEITEN
De leverancier van de goederen of diensten moet op de factuur
(of in bijlage bij de factuur) de categorie van de investering en
de conformiteit met de opgelegde
technische kenmerken vermelden.
Aangezien deze formaliteiten ook
voor investeringen van 2015 van
toepassing zijn, neemt u best terug
contact op met uw leverancier
om een bijlage bij factuur te laten
opmaken.
Anse Mertens
fiscaal adviseur bij SBB Accountants
& adviseurs

OPINIE

“Zo kan het niet
verder”
Zelfstandige bankagenten voelen dat de rentabiliteit
van hun principaal en van hun kantoor in het
gedrang komt. De druk waaronder zelfstandige
agenten komen te staan, wordt zwaar onderschat.
Velen zoeken dan ook noodgedwongen hulp. Het
wordt hoog tijd dat dit erkend wordt en vooral dat er
iets aan wordt gedaan.

Het kan niet worden ontkend dat agenten zich in een situatie
bevinden die zelfs in goede tijden enorm veel stress kan
veroorzaken. Het spreekt dan ook voor zich dat de druk in het
huidige financiële landschap extreem hoog ligt.

ENORME DRUK
Het probleem begint vaak op het niveau van de regiomanagers.
Het aantal agenten dat zijn regiomanager liever ziet gaan dan
komen, is gigantisch en sommigen willen hem zelfs niet meer
binnen laten. Regelmatig horen we dat ze niet alleen onmenselijk
reageren tegen de zelfstandige agent, maar vooral ineffectief.
De coachende rol is nauwelijks aanwezig. Regiomanagers die
de agent afsnauwen, voor een groep vernederen en de druk
opvoeren tot onaanvaardbare niveaus, zijn schering en inslag.
Zij zijn immers zelf de eersten die onder druk staan om de
doelstellingen te behalen.

toenemende regulering. Het mail- en telefoonverkeer en de
agenda van de zelfstandige agent worden gemonitord. Volgt de
agent de strategie van de bank niet, dan kan hij niet rekenen op
een evaluatiegesprek maar wordt hij onmiddellijk onder druk
gezet door het voortbestaan van zijn kantoor in vraag te stellen.
Los van de druk die wordt uitgeoefend door het sturen met de
commissies.

Ofwel kiest men voor een model met zelfstandige financiële
tussenpersonen waarbij men de zelfstandigheid respecteert
ofwel kiest men voor een model met gesalarieerde kantoren
waar het arbeidsrecht limieten stelt aan misbruiken en
onmenselijke praktijken.

DRUK OM KANTOOR OP TE GEVEN
GEBREK AAN ONDERSTEUNING
Dergelijke mistoestanden zullen ook wel gebeuren in een
“gewone” context tussen werkgevers en werknemers, maar
daar zijn er toch regels en voorzieningen om het welzijn van
de werknemer te beschermen. In ondernemingen wordt veel
aandacht besteed aan het voorkomen van burn-out en moet een
dienst worden voorzien (intern of extern) om de werknemer op te
vangen. Zelfstandige bankagenten kunnen daarentegen op geen
enkele steun rekenen. Er wordt absoluut geen aandacht gegeven
aan preventie. Op dat punt zijn het plots zelfstandigen.

GEBREK AAN AUTONOMIE
De agent is zelfstandig. In theorie althans. In de praktijk moet hij
volledig de richtlijnen, soms bevelen van de principaal volgen.
En de weinige vrijheid die er was, wordt ingeperkt door de steeds

Dat de banken willen dat hun strategie wordt uitgevoerd, daar
kan men nog enigszins inkomen. Maar men kan er niet rond
dat ze hun agentennet willen uitdunnen en liefst zonder ervoor
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.
Dat is de logische keuze. "Is de druk te groot en zijn de
verdiensten en arbeidsvreugde weg? Doe dan iets anders." Maar
zo eenvoudig is het niet.
Vaak hebben agenten geïnvesteerd in hun agentschap en moeten
ze – meestal onder druk van de principaal - nog zware leningen
afbetalen. En niet te vergeten: als de agent de samenwerking
zelf stopzet, heeft hij geen recht op een uitwinningsvergoeding.
Indien er bedienden zijn die nog een opzegvergoeding moeten
ontvangen, is dit scenario dus al quasi onmogelijk. Bovendien

OPINIE

is de portefeuille die ze hebben opgebouwd toch een belangrijk
vermogen dat ze op die manier zouden kwijtspelen. En de zaak
overlaten aan een collega is verre van vanzelfsprekend want
ook hier moeit de bank zich in de gesprekken. Ofwel past het
niet in de strategie van de bank dat aan die bepaalde agent
wordt overgelaten ofwel moeit de bank zich in de voorwaarden
van de verkoop. Deze onderhandelingen kunnen op zich al
zenuwslopend zijn. Daarbij komt nog dat heel veel agenten
waarover het gaat 55-plussers zijn die niet zomaar een andere job
buiten de sector kunnen vinden.

Momentum | 19

menselijke aspect volledig links te laten liggen.
Het wordt tijd dat de toezichthouder en de regering inzien dat de
manier waarop in de sector wordt omgegaan met zelfstandige
financiële tussenpersonen onwaardig is en de sector op zich geen
deugd doet. Ofwel kiest men voor een model met zelfstandige
financiële tussenpersonen waarbij men de zelfstandigheid
respecteert ofwel kiest men voor een model met gesalarieerde
kantoren waar het arbeidsrecht limieten stelt aan misbruiken en
onmenselijke praktijken. Zo kan het in ieder geval niet verder.

NOOD AAN HULP
Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat het aantal
agenten die in de lappenmand ligt, die verdoken lijdt, die
psychiatrische hulp of hulp van psychologen opzoekt, steeds
groter wordt. BZB is vaak een toevlucht om de frustratie te uiten
over de manier waarop men wordt behandeld. Niet omdat men
verwacht dat BZB dit direct kan oplossen maar omdat men weet
dat BZB luistert en begrijpt.
We zitten in een woelige fase door de crisis en de komst van vele
disruptieve fintechbedrijven. Dit is echter geen excuus om het

KRUIP IN UW PEN
Kriebelt het bij het lezen van dit opiniestuk om zelf in uw pen
te kruipen? Stuur uw lezersbrief naar annelien@bzb.be en wie
weet wordt deze opgenomen in de volgende Momentum.
De redactie houdt evenwel geen rekening met lezersbrieven
die zonder bekendmaking van de afzender worden
toegestuurd.

Op zoek naar alternatieve verloningen?

DE MAALTIJD- EN
ECOCHEQUES!
Uw voordelen:
een besparing tot 57% in vergelijking met een gelijkwaardige loonsverhoging
100% vrijgesteld van sociale lasten
de maaltijdcheques zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar
geen personenbelasting

Monizze biedt u:
een gepersonaliseerde opvolging
een eenvoudig, gebruiksvriendelijk en veilig platform
de beste prijs/kwaliteitsverhouding

Gratis offerte? Contacteer ons op het nummer 02/891.88.00 of via e-mail naar info@monizze.be!

EÉN STRATEGIE,
TWEE FONDSEN:
APHILION Q² - EQUITIES (ISIN BE0058285850)
APHILION Q² - BALANCE (ISIN BE6270159799)

EY
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Kunnen echtgenoten een eigen

onroerend goed via inbreng

in het gemeenschappelijk
vermogen schenken?

Over successieplanning is al veel inkt gevloeid en het laatste woord
is er nog niet over geschreven. Voor successieplanning van onroerend goed zijn er minder
mogelijkheden dan voor een planning van roerende goederen. Een hand- of bankgift, zoals dit
mogelijk is voor bepaalde roerende goederen, kan immers niet toegepast worden op
onroerend goed. Uit de praktijk zijn een aantal technieken gegroeid die beantwoorden aan de
noden en wensen van cliënten. Sinds de aanpassing van de anti-misbruikbepaling moet er echter
voorzichtig mee worden omgegaan, om niet in het vaarwater te komen van fiscaal misbruik.
Dit is echter een zeer moeilijk evenwicht, waarbij het oordeel niet evident is, des te meer omdat de
interpretaties kunnen verschillen van gewest tot gewest. We nemen hieronder één planningstechniek
onder de loep en gaan na wat nog mogelijke gevolgen zijn in de verschillende gewesten.

WAAR GAAT HET OVER?
Het komt vaak voor: een echtgenoot
heeft een eigen onroerend goed, veelal
vroeger verkregen uit de erfenis van zijn
ouders. Tijdens het huwelijk worden
er verbeteringswerken aan de woning
aangebracht of wordt de lening met
betrekking tot dit goed afbetaald. De
betaling van de renovatie of de afbetaling
van de lening gebeurt met gelden die
aan de beide echtgenoten toebehoren.
Hoewel er gemeenschappelijk geld is
gebruikt voor de woning, blijft dit een
eigen goed van de oorspronkelijke
eigenaar. Op het einde van het
huwelijk, wordt dit rechtgetrokken
door het opmaken van (vaak
ingewikkelde) vergoedingsrekeningen
of schuldvorderingen tussen de
echtgenoten (of met diens nalatenschap).
De echtgenoot die een voordeel heeft
verkregen uit het gemeenschappelijk
vermogen is hiervoor een vergoeding
verschuldigd aan het gemeenschappelijk
vermogen of heeft hiervoor een schuld
aan de andere echtgenoot.

Nu wenst de echtgenoot-eigenaar
dit goed in te brengen in een
gemeenschappelijk vermogen waardoor
de woning eigendom wordt van beide
echtgenoten en men geen vergoeding
meer zal moeten regelen op het einde
van het huwelijk. Op deze inbreng zijn
geen registratierechten verschuldigd.
Vervolgens zullen de beide echtgenoten
de woning schenken aan hun kinderen.
Aangezien de schenkingsrechten op
onroerend goed progressief berekend
worden, per schenker, kan er in geval
van twee schenkers, twee maal gebruik
worden gemaakt van de laagste
schenkingstarieven, daar waar er in
geval van één enkele schenker, er slechts
één maal zou kunnen gebruik worden
gemaakt van de laagste tarieven.
De impact van deze planningstechniek
verschilt van gewest tot gewest daar
ieder gewest andere schenkingstarieven
hanteert. Voor een schenking tussen
ouders en kinderen zijn de algemene
toepasselijke tarieven in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams
Gewest: 3% tot €150.000 – 9% tussen
€150.000 en €250.000 – 18% tussen
€250.000 en € 450.000 - 27% boven de
€450.000. In het Waalse gewest is het
tarief onderverdeeld in 7 verschillende
schijven: 3% tot €25.000 – 4% tussen
€25.000 en €100.000 – 9% tussen
€100.000 en €175.000 – 12% tussen
€175.000 en €200.000 – 18% tussen
€200.000 en €400.000 – 24% tussen
€400.000 en €500.000 en 30% boven de
€500.000.
Deze tarieven worden toegepast per
schenker en per begiftigde. De fiscale
domicilie van de schenker bepaalt welk
gewest bevoegd is en welk tarief geldt,
ongeacht waar het onroerend goed in
België gelegen is.

INTERPRETATIE VAN DE FISCALE
ADMINISTRATIE
Terug naar onze casus. Wordt de dubbele
toepassing van de laagste tarieven
aanvaard door de fiscus, of kwalificeert zij
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de techniek als fiscaal misbruik, waardoor
de schenkingstarieven zullen toegepast
worden alsof het onroerend goed niet
is ingebracht in het gemeenschappelijk
vermogen, en er dus maar één schenker
is en men dus sneller onder de hogere
schenkingstarieven valt?
Het antwoord is afhankelijk van de feiten
en verschilt ook van gewest tot gewest.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Waals Gewest
De federale belastingdienst heeft deze
planningstechniek in 2012 reeds op de
“zwarte lijst” gezet van handelingen
die zij kwalificeert als fiscaal misbruik,
mits er éénheid van opzet is en indien
de inbreng van een eigen goed in
het gemeenschappelijk vermogen
onmiddellijk of binnen een korte
tijdsspanne gevolgd wordt door een
schenking van dat goed.
Het is echter zo dat de belastingplichtige
dit vermoeden van fiscaal misbruik kan
omkeren, door aan te tonen dat er andere,
civiele motieven aan de grondslag liggen
en de handelingen dus niet louter fiscaal
geïnspireerd zijn.
Alvorens de echtgenoten de handelingen
uitvoeren, kunnen zij aan de federale
rulingcommissie (voor Brussel en
Wallonië) of aan de Vlaamse Dienst
Voorafgaande Beslissingen (“Vlaamse
DVB” voor Vlaanderen) een voorafgaande
beslissing (“ruling”) aanvragen, om
bevestiging te krijgen dat de handelingen
niet als fiscaal misbruik kwalificeren en
men dus niet voor verrassingen komt
te staan na de ondertekening van de
schenkingsakte, wanneer de notaris de
akte gaat registreren.
Deze niet-fiscale motieven werden reeds
met succes aangetoond en bevestigd
in een federale ruling in 2014. De
federale rulingcommissie vond dat er
geen sprake was van fiscaal misbruik
net omdat er gemeenschappelijke
gelden gebruikt zijn om de lening af
te betalen en men door de inbreng
in het gemeenschappelijk vermogen
discussies rond het vergoedingsrecht

Pieter Souffriau
Senior Manager EY Private Client Services

Elisabeth De Nolf
Senior Manager EY Private Client Services

op het ogenblik van ontbinding van het
huwelijksvermogensstelsel vermijdt.

van vergoedingsregelingen geen valabel
tegenbewijs is. De echtgenoten kunnen
ook de vergoedingsregeling vermijden
door er afstand van te doen in het
huwelijkscontract. Dat klopt, maar in
dat geval zal het onroerend goed eigen
blijven van de ene echtgenoot, terwijl
er (veel) gemeenschappelijk geld of
eigen geld van de andere echtgenoot
voor het onroerend goed is aangewend.
In vele gevallen is het de wens van
de echtgenoten om de juridische
werkelijkheid in overeenstemming
te brengen met de feitelijke situatie,
namelijk dat de echtgenoten het
onroerend goed als gemeenschappelijk
beschouwen.

Vlaams Gewest
Toen Vlaanderen in 2015 bevoegd werd
voor de registratie-en erfbelasting,
nam zij het standpunt van de federale
belastingdienst over en kwalificeerde
de techniek als fiscaal misbruik, indien
de inbreng van een eigen goed in het
gemeenschappelijk vermogen onmiddellijk
of binnen een korte tijdsspanne gevolgd
wordt door een schenking van dat goed
door beide echtgenoten.
De Vlaamse DVB houdt er echter een
andere interpretatie op na dan de federale
rulingcommissie, hoewel het om dezelfde
antimisbruikbepaling gaat.
Recent publiceerde de Vlaamse
belastingdienst verschillende
rulings met betrekking tot de vaak
gebruikte planningstechniek. De
meeste rulings besloten dat de
techniek fiscaal misbruik uitmaakt,
maar in bepaalde omstandigheden
is de schenking, na inbreng in een
gemeenschappelijk vermogen wel
mogelijk. Zij vindt dat het vermijden

Ook stelt de Vlaamse DVB dat niets
de echtgenoten belette om het goed
reeds eerder in te brengen in de
huwelijksgemeenschap om de juridische
werkelijkheid in overeenstemming te
brengen met de feitelijke werkelijkheid.
Ook dit is correct, maar in de praktijk
staan echtgenoten er tijdens het huwelijk
vaak niet bij stil wat de impact is van hun
handelingen op hun huwelijksstelsel. De
regeling van de vergoedingsrekeningen is
zelden gekend.
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Er zijn (tot nu toe) drie positieve rulings
afgeleverd. In één ruling werd er door beide
echtgenoten eigen onroerend goed in het
gemeenschappelijk vermogen ingebracht,
waardoor het fiscale voordeel inderdaad
verkleint. In de twee andere rulings werd
de inbreng niet onmiddellijk of binnen
een korte tijdsspanne gevolgd wordt door
de schenking. In het ene geval was er
meer dan 5 jaar tussen de inbreng en de
schenking, in het andere geval 34 jaar.
Wanneer echtgenoten dus zo voorzienend
zijn geweest om het onroerend goed

vroeger reeds in te brengen in het
gemeenschappelijk vermogen, dan
kunnen zij nu samen schenken aan hun
kinderen. Hebben zij daar vroeger niet aan
gedacht, dan kunnen zij nu niet overgaan
tot inbreng in het gemeenschappelijk
vermogen in combinatie met een
schenking door hen beiden, zonder de
toepassing van de antimisbruikbepaling.

ingebracht in het gemeenschappelijk
vermogen, dient goed gelet te worden
op de omkaderende omstandigheden.
Afhankelijk van het gewest waarin de
schenker woont en van de feiten, kan
de antimisbruikbepaling al dan niet
van toepassing zijn. Om op voorhand
zekerheid te hebben over het fiscale
kostenplaatje, is het aangewezen om een
ruling aan te vragen.

BESLUIT
Wanneer echtgenoten de intentie hebben
om samen een onroerend goed aan
hun kinderen te schenken, dat ooit werd

Onze troeven
■

■

■

Diepgaande kennis van de fiscaliteit van bank- en
verzekeringsproducten (woonkredieten, sparen en beleggen,
levensverzekeringen, pensioensparen, groeps- en IPTverzekering, gewaarborgd inkomen)
Uitgebreid informatiepakket bij de opleidingen
Lieven Van Belleghem is een autoriteit in het vakgebied,
bekend van het referentiewerk “Praktische Belastingservice”
voor bank en verzekering

Wat denken dan 5.000 bank- en verzekeringsprofessionals?
“Duidelijk gestructureerde opleidingen”
“Check met nieuwe actualiteit en realiteit”
“Zeer bruikbaar, zeker gezien de complexiteit van bepaalde
wetgevingen”
“Goede opleidingen met veel voorbeelden”
“Inhoud, expertise docenten: top!”

Opleidingen erkend door FSMA voor vormingspunten bank, verzekering en kredietbemiddelaar
Contacteer ons op vanbelleghem@wolterskluwer.be of ontdek het aanbod op klu.be/bank-verzekeringen
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EERSTE HULP

Overdracht, fusie, nieuwe vennoot?
U bent als BZB-lid op zoek naar een overnemer, een portefeuille om over te nemen of een vennoot ? Laat het
ons weten en wij nemen uw verzoek op in deze rubriek. Hieronder een overzicht van de huidige verzoeken.
EÉN VAN UW COLLEGA'S ZOEKT EEN OVERNEMER VOOR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Crelan-agentschap in ruime omgeving van Blankenberge
middelgroot bankagentschap in regio Roeselare
bank- en verzekeringsagentschap in regio Temse
middelgroot bank- en verzekeringsagentschap in regio Kortrijk
bank- en verzekeringsagentschap in Zottegem
bank- en verzekeringsagentschap in noordelijke regio van Gent
bankagentschap in regio Waregem
bank- en verzekeringsagentschap in regio Zuid-Oost Limburg

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

 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.

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bank- en verzekeringsagentschap in regio Merksem - Schilde
verzekeringsportefeuille in midden- en zuid-West-Vlaanderen
verzekeringsportefeuille in Vlaams-Brabant - Oost-Vlaanderen
verzekeringsportefeuille in Waasland
verzekeringsportefeuille in Meetjesland
Crelan-agentschap in Meetjesland
verzekeringsportefeuille in regio Maldegem-Eeklo-Brugge tot aan Nederlandse Grens
bank- en/of verzekeringsagentschap in regio Zelzate - Wachtebeke - Stekene - Eksaarde - Moerbeke-Waas
verzekeringsportefeuille in regio Waregem - Kruishoutem - Deinze - Zingem - Oudenaarde
verzekeringsportefeuilles in regio Assenede - Sint-Laureins - Kaprijke - Zelzate
portefeuilles beleggingen bij Private Estate Life (PEL)
verzekeringsportefeuille in regio Oostkamp - De Haan - Zeebrugge
verzekeringsportefeuille in regio Waas & Dender
bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Zonnebeke - Ieper - Roeselare
verzekeringsportefeuille in regio Limburg-Vlaams-Brabant
verzekeringsportefeuille in regio Mechelen
verzekeringsportefeuille in regio Mol (+ straal van 30km)
Crelankantoor en/of verzekeringsportefeuille in regio Geraardsbergen - Ninove - Haaltert
verzekeringsportefeuille in regio Wijnegem - Schilde - Wommelgem - Borsbeek - Deurne
verzekeringsportefeuille in regio Dendermonde - Buggenhout
bank- en verzekeringsagentschap in regio Beveren-Waas
verzekeringsportefeuille in 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 Lier - Kontich - Mechelen
verzekeringsportefeuille in regio Noorderkempen
verzekeringsportefeuille in Vlaams - Brabant
bank- of verzekeringsagentschap in Boortmeerbeek en omliggende gemeenten
verzekeringsportefeuille in regio Aalst, Asse, Ternat, Ninove, Affligem & Roosdaal
bank- en verzekeringsportefeuille in regio Dilbeek
bank en/of verzekeringsportefeuille in regio Zottegem - Wetteren - Herzele - Oosterzele - Zwalm

TIP
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Bent u ingeschreven met de

juiste NACE-BEL-codes?
Er zouden gevallen zijn waarin een bank erin is geslaagd om een vordering
van een bankagent voor de rechtbank onontvankelijk te doen verklaren omdat de
tussenpersoon niet met de juiste NACE-BEL-codes is ingeschreven
in de Kruispuntbank. Zorg dus dat u in orde bent!

HOE CONTROLEREN OF U IN ORDE BENT?
•
•
•

Ga naar de Kruispuntbank: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;
Geef uw ondernemingsnummer in;
Controleer bij "RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008" of de juiste
codes zijn opgenomen:
o 66.191: Agenten en makelaars in bankdiensten;
o 66.220: Verzekeringsagenten en -makelaars;
o 66.199: overige ondersteunende activiteiten in verband met
financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen.
Deze subklasse omvat:
• het verstrekken van advies inzake beleggingen;
• het beheer van financiële patrimonia, borgstelling en waarborg
voor rekening van derden
• de activiteiten van kredietmakelaars en -agenten;
• de creatie en exploitatie van elektronische systemen van
geldcirculatie;
• het uitgeven van dienstencheques en kaarten
• de terbeschikkingstelling van kluizen.

WAT ALS U NIET IN ORDE BLIJKT TE ZIJN?
Richt u zo snel mogelijk tot uw ondernemingsloket om uw codes te wijzigen.

Welkom @

BZB

Wanneer u contact opneemt met BZB, is de kans groot dat u Patrick eerst
aan de lijn hebt. Patrick De Keyser is sinds begin juni in dienst van BZB als
managementassistent. Hij staat u graag te woord bij al uw vragen omtrent
uw lidmaatschap, facturatie en ledenvoordelen.
Welkom, Patrick!

eb-lease, uw partner voor
krediet & leasing die meedenkt.

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

WORD MAKELAAR

Bel 09 224 74 74

OF SURF NAAR WWW.EB-LEASE.BE

V.u. eb-lease nv – Kredietgever - Erkenningsnummers 108-549 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011672A
Burgstraat 170 - 9000 Gent, BTW BE 0424 416 570 - RPR Gent.
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Nieuwe fiscale en sociale
regularisatie goedgekeurd
De wetgever heeft de nieuwe regularisatieregels goedgekeurd die op vlak
van federale fiscaliteit en sociale zekerheid een nieuw en dit keer “permanent”
systeem van regularisatie vormen. Bij vorige regularisatierondes had de wetgever dermate
veel verwezen naar een “laatste” en een “allerlaatste” regularisatie dat het taalgebruik
niet altijd even geloofwaardig bleef.
De wetgever heeft de nieuwe regularisatieregels goedgekeurd
die op vlak van federale fiscaliteit en sociale zekerheid een nieuw
en dit keer “permanent” systeem van regularisatie vormen.
Bij vorige regularisatierondes had de wetgever dermate veel
verwezen naar een “laatste” en een “allerlaatste” regularisatie
dat het taalgebruik niet altijd even geloofwaardig bleef.
Het nieuwe regularisatiesysteem (Wet van 21 juli 2016 tot
invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale
regularisatie - Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016) heeft een
permanent karakter en treedt in werking op 1 augustus 2016. De
grote lijnen van de nieuwe regularisatieprocedure lopen gelijk
met de vorige regularisatieronde (zie hierover onze bijdrage
in juni 2013), maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen.
Hieronder lichten wij de kernelementen van het nieuwe systeem
van fiscale en sociale regularisatie toe.
Het nieuwe systeem van fiscale en sociale regularisatie
in de wet van 21 juli 2016 maakt het voor “aangevers” of
belastingplichtigen mogelijk op blijvende wijze hun federale
fiscale en sociale toestand te regulariseren en op die manier
zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit te bekomen.
Het nieuwe systeem van fiscale en sociale regularisatie is
weliswaar een permanent systeem, maar er is slechts één
regularisatieaangifte per belastingplichtige onder het nieuwe
systeem mogelijk. Het nieuwe systeem staat wel open voor
personen die reeds onder één van de oude regularisatiesystemen
een regularisatieaangifte hebben ingediend.

Bovendien kan een regularisatieaangifte zelf of “in persoon”
ingediend worden of door tussenkomst van een gemachtigde.

WELKE BELASTINGEN KUNNEN GEREGULARISEERD
WORDEN?
De nieuwe regularisatie beperkt zich tot de
inkomstenbelastingen, de btw, de federale registratie-, hypotheek
en griffierechten, de belastingen opgenomen in het Wetboek
diverse rechten en taksen en de sociale bijdragen voor de
beroepsinkomsten als zelfstandige. Regularisatie is dus enkel
mogelijk voor de federale belastingen en de gewestelijke
belastingen waarvoor de federale overheid de dienst verzekert en
waarvoor een samenwerkingsakkoord is afgesloten. Aangezien
de successierechten tot de bevoegdheid van de Gewesten
behoren, vallen deze niet onder de nieuwe wet. Hetzelfde geldt
voor de regionale registratierechten. Er wordt wel verwacht dat
er (op korte termijn) samenwerkingsakkoorden zullen worden
gesloten met de drie Gewesten.
In de nieuwe wet wordt er een onderscheid gemaakt tussen
geregulariseerde inkomsten, geregulariseerde sommen,
geregulariseerde btw-handelingen, fiscaal verjaarde kapitalen en
niet-verjaarde sociale bijdragen. Geregulariseerde inkomsten zijn
inkomsten die “de aard hebben van inkomsten die normaal aan de

WIE KAN EEN REGULARISATIEAANGIFTE INDIENEN?
Aangevers kunnen natuurlijke personen zijn (zowel de
rijksinwoners die aan de personenbelasting onderworpen zijn,
als de niet-rijksinwoners die aan de belasting der niet-inwoners
onderworpen zijn), binnenlandse vennootschappen (die aan
de vennootschapsbelasting onderworpen zijn), burgerlijke
vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
(zoals bedoeld in artikel 29 WIB), rechtspersonen (die aan de
rechtspersonenbelasting onderworpen zijn) en alle andere
buitenlandse belastingplichtige rechtspersonen die aan de
belasting der niet-inwoners onderworpen zijn.

Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian
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inkomstenbelasting worden in het jaar waarin zij werden behaald of
verkregen”. Onder de geregulariseerde inkomsten vallen eveneens
de inkomsten die door een oprichter of een derde begunstigde
van een juridische constructie moeten worden aangegeven, alsook
de inkomsten van buitenlandse rekeningen en de inkomsten van
buitenlandse levensverzekeringsovereenkomsten waarvan het
bestaan moet worden vermeld op het aangifteformulier in de
personenbelasting. Geregulariseerde sommen zijn de sommen en
waarden waarvan aangetoond wordt dat zij “niet de aard hebben
van inkomsten die normaal aan de inkomstenbelasting worden
onderworpen in het jaar waarin zij werden behaald of verkregen”.
De aangever moet in de regularisatieaangifte aan de hand
van schriftelijk bewijs, eventueel aangevuld met andere
bewijsmiddelen, aantonen dat de inkomsten, de sommen, de
btw-handelingen en de fiscaal verjaarde kapitalen hun normale
belastingregime hebben ondergaan. De inkomsten, de sommen,
de btw-handelingen en de fiscaal verjaarde kapitalen of het
gedeelte daarvan waarvan de aangever niet kan aantonen dat ze
hun normale belastingregime hebben ondergaan moeten worden
geregulariseerd. Bovendien kan de regularisatie van inkomsten,
sommen, btw-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen die niet
hun normale belastingregime hebben ondergaan maar gebeuren
indien de aangever, opnieuw aan de hand van schriftelijk bewijs,
eventueel aangevuld met andere bewijsmiddelen, de aard van
de belasting kan aantonen, alsook de belastingcategorie en het
tijdperk waarin de inkomsten, sommen, btw-handelingen en de
fiscaal verjaarde kapitalen behoren.
Tot slot voorziet de nieuwe regeling een hele lijst van inkomsten,
sommen, btw-handelingen en kapitalen waarvoor geen
regularisatie mogelijk is indien zij in verband kunnen worden
gebracht met een onderliggend “witwasmisdrijf”. De wet bevat
een expliciete lijst van alle onderliggende witwasmisdrijven die
hieronder vallen. Dit zijn onder meer terrorisme, georganiseerde
misdaad, beursdelicten, oplichting, etc. Inkomsten, sommen,
btw-handelingen en kapitalen die in verband kunnen worden
gebracht met ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd,
misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van
vertrouwen kunnen expliciet wel geregulariseerd worden.

AAN WELK TARIEF?
Geregulariseerde inkomsten worden onderworpen aan een
heffing tegen het normale tarief inzake inkomstenbelastingen
dat van toepassing is met betrekking tot het belastbaar tijdperk
waarin deze inkomsten werden behaald of verkregen, verhoogd
met 20 percentpunten bij regularisatieaanvragen die ingediend
worden in 2016. Dit tarief verhoogt vanaf 1 januari 2017 tot 22
percentpunten en nadien jaarlijks verder met 1 percentpunt tot
2020, dus uiteindelijk tot 25 percentpunten. Op de heffing is
geen enkele verrekening van voorheffingen of voorafbetalingen
mogelijk, noch van een eventueel ingehouden woonstaatheffing.
Er wordt evenmin rekening gehouden met eventuele
belastingverminderingen of belastingkredieten.

Voor de geregulariseerde sommen gelden dezelfde tarieven,
namelijk een heffing tegen het normale belastingtarief dat
volgens de normale regels op die sommen van toepassing is
met betrekking tot het belastbaar tijdperk waarin de sommen
werden behaald of verkregen, verhoogd met 20 percentpunten.
Ook hier geldt een eenzelfde jaarlijkse verhoging tot 2020: 20
percentpunten wordt vanaf 1 januari 2017 22 percentpunten en
nadien volgt een jaarlijkse verhoging met telkens 1 percentpunt.
Ook voor btw-handelingen geldt dezelfde regeling.
Regularisaties van fiscaal verjaarde kapitalen worden
onderworpen aan een tarief van 36 percentpunten indien de
aanvraag in 2016 ingediend wordt. Ook hier verhoogt het tarief
jaarlijks, maar steeds met 1 percentpunt en dit tot een tarief van
40 percentpunten.
Ook niet verjaarde sociale bijdragen kunnen geregulariseerd
worden tegen een aanvullende sociale heffing die overeenkomt
met 15 percent van de beroepsinkomsten. Dit tarief wordt
verhoogd tot 17 percent vanaf 1 januari 2017 en nadien volgt
nog een jaarlijkse verhoging met telkens 1 percentpunt tot een
maximale verhoging met 3 percentpunten vanaf 1 januari 2020.

FORMALITEITEN
Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2016 (BS 18 augustus, err.
BS 29 augustus 2016) werd het model van regularisatieaangifte
vastgelegd dat de aanvrager moet gebruiken, alsook het model
van regularisatieattest. De regularisatieaangifte moet ingediend
worden bij het Contactpunt Regularisaties, dat een onderdeel
is van de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de Federale
Overheidsdienst Financiën. In een bericht van de FOD Financiën
wordt onderstreept dat het niet (langer) mogelijk is een
spontane regularisatie bij een andere dienst in te dienen.
De regularisatieaangifte maakt een onderscheid tussen
inkomsten die normaal aan inkomstenbelastingen onderworpen
hadden moeten zijn (dit zijn dus beroepsinkomsten,
onroerende inkomsten, roerende inkomsten en diverse
inkomsten) en sommen die onttrokken zijn geweest aan
federale registratierechten, verzekeringstaksen, … Ook wordt er
ruimte voorzien om de aard van de belastingen aan te tonen,
de belastingcategorie en het tijdperk waartoe de inkomsten
behoren. Voor fiscaal niet-verjaarde sommen moeten er
bepaalde opsplitsingen gemaakt worden door de aanvrager.
Voor de fiscaal verjaarde kapitalen is dit niet het geval, alhoewel
de wet ook hier vereist dat de aard van de belastingen moet
aangetoond worden, de belastingcategorie en het tijdperk.
Deze regularisatieaangifte betreffende inkomsten, sommen,
btw-handelingen en fiscaal verjaarde kapitalen moet vergezeld
zijn van een bondige verklaring omtrent het fraudeschema,
en van de omvang en de oorsprong van de aangegeven
inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen, de periode
waarin deze zijn ontstaan en de voor die bedragen gebruikte
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financiële rekeningen. De aangever is verantwoordelijk voor de bedragen die hij in de
regularisatieaangifte opneemt. Onderliggende stukken moeten binnen 6 maanden
na de aangifte ingediend worden. Vervolgens wordt de ontvankelijkheid onderzocht,
evenals de overeenstemming van de aangifte met de onderliggende stukken. Het
Contactpunt Regularisaties stelt vervolgens het bedrag vast van de verschuldigde
regularisatieheffing en brengt de aangever hiervan op de hoogte per brief.
De regularisatieaangifte kan uitgebreid worden om op die manier een sociaal
regularisatieattest te bekomen dat de beroepsinkomsten dekt die onderworpen hadden
moeten worden aan de betaling van verschuldigde niet verjaarde sociale bijdragen voor
zelfstandigen.

UITWERKING
De aangever moet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum
van de brief van het Contactpunt Regularisaties de verschuldigde regularisatieheffing
betalen. Het Contactpunt Regularisaties verzendt een regularisatieattest op het
ogenblik van de ontvangst van de definitieve en zonder enig voorbehoud uitgevoerde
betaling. Dit laatste wil zeggen dat de betaling onherroepelijk moet zijn en dat er geen
administratieve of gerechtelijke bezwaarprocedure meer mogelijk is.
De wet bepaalt uitdrukkelijk dat in alle gevallen waar het gaat om een federale belasting
of een gewestelijke belasting waarvoor de federale overheid de dienst verzekert en
waarvoor het samenwerkingsakkoord is afgesloten de aangifte, de daaropvolgende
betaling van de verschuldigde heffing en het regularisatieattest niet als aanwijzing
kunnen worden gebruikt om fiscale onderzoeks- of controleverrichtingen uit te voeren,
om mogelijke inbreuken op de belastingwetgeving te melden of om inlichtingen uit
te wisselen, behalve met betrekking tot de vaststelling van de ingevolge de aangifte
verschuldigde heffing en het bedrag van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btwhandelingen en kapitalen.
De definitieve en zonder enig voorbehoud uitgevoerde betaling van de heffing
heeft tot gevolg dat de inkomsten, sommen en btw-handelingen voor het overige
niet meer onderworpen zijn aan de inkomstenbelastingen (met inbegrip van de
belastingverhogingen, boetes en nalatigheidsinteresten), de federale registratie-,
hypotheek- en griffierechten (met inbegrip van de boetes en nalatigheidsinteresten), de
belastingen opgenomen in het Wetboek diverse rechten en taksen (met inbegrip van de

Anja Van de Velde, advocaat Lydian

boetes en nalatigheidsinteresten) en de
btw (met inbegrip van bijkomende sancties
of boetes).
In geval van bepaalde misdrijven is er ook
een strafrechtelijke immuniteit voorzien
indien de regularisatieheffing definitief en
zonder enig voorbehoud betaald is.
Geert De Neef			
Advocaat-vennoot Lydian		
Anja Van de Velde
Advocaat Lydian

Drie maanden GRATIS
lidmaatschap
Word nu lid en geniet drie maanden gratis lidmaatschap! Wanneer u zich nu aansluit,
blijft u immers lid tot eind 2017.*
Hoe? Bezorg ons het aansluitingsformulier op de achterzijde ingevuld terug via
info@bzb.be.
Meer dan 2.200 collega’s zijn al lid van BZB en dragen actief bij een verbetering van
uw statuut. Waarom u nog niet?
* Deze actie geldt enkel voor nieuwe leden.

LEDENVOORDELEN

Volg een

opleiding

bij een van onze partners

VAN BELLEGHEM
OPLEIDINGEN
PERSONENBELASTING
Gent (11 & 14 oktober) & Antwerpen (13 &
17 oktober)
5 punten bank, 4 punten verzekeringen &
2 punten kredieten

GRONDIGE FISCALE
OPLEIDING: HYPOTHECAIRE
WOONKREDIETEN,
LEVENSVERZEKERING EN
PENSIOENSPAREN
Gent (18 & 25 oktober), Antwerpen (19 &
26 oktober), Lummen (24 & 27 oktober) &
Gits (21 & 28 november)
6 punten verzekeringen, 2 punten bank &
4 punten kredieten

PRACTICALI

FEBELFIN ACADEMY

VERZEKERINGEN ALS PLANNING

DE ROERENDE VOORHEFFING

Antwerpen (17 november) & Gent
(1 december)
7 punten verzekeringen

Brussel (28 oktober)
6 punten bank

OPTIMALE PENSIOENOPBOUW
Tielt (10 november), Herentals (15 november & Sint-Niklaas (16 november)
3 punten verzekering

ABC VAN DE ROERENDE
VOORHEFFING
Antwerpen (15 november), Tielt (17 november), Sint-Niklaas (16 november), Herentals (23 november), Hasselt (28 november)
& Gent (29 november)
3 punten bank

HOE DOCUMENTAIRE FRAUDE
OPSPOREN, IN BIJZONDER IN DE
STRIJD TEGEN WITWASPRAKTIJKEN
Brussel (25 november)
2 punten bank

DE FUNDAMENTEN VAN
DE AFGELEIDE FINANCIËLE
INSTRUMENTEN
Brussel (19 december)
6 punten bank

AANVULLENDE PENSIOENEN
Antwerpen (8 november), Lummen
(14 november) & Gent (22 november)
7 punten verzekeringen & 1 punt kredieten
15% korting voor BZB-leden
 Meer info:
http://www.bzb.be/uploads/
LievenVanBelleghem.pdf

Gratis catering voor BZB-leden
 Meer info: www.practicali.be

Minimum 15% korting voor BZB-leden
 Meer info: www.febelfin-academy.be

Uw nieuw voordeel

bij BZB

EDENRED
Edenred is een leverancier van maaltijd-, eco-, geschenk-, sport- en cultuurcheques.
Uw voordelen:
• 35% korting op het basistarief voor elke bestelling van papieren en elektronische ecocheques
van Edenred;
• 30 % korting op de kosten van elektronische maaltijdcheque;
• € 6 voor aankoop van kaart elektronische maaltijdcheque;
• Ook voor bestaande klanten.

 Meer informatie?
Stuur een mail naar
info@bzb.be.

SECTORNIEUWS
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Ook vluchtelingen en
asielzoekers
hebben toegang tot de
basisbankdienst
Het Wetboek Economisch Recht verplicht iedere Belgische kredietinstelling om,
onder bepaalde voorwaarden, consumenten een basisbankdienst aan te bieden. Dit geldt
ook voor vluchtelingen en asielzoekers. Om eventuele onduidelijkheden uit de wereld
te helpen stelde Febelfin in overleg met diverse stakeholders een FAQ op.
We zetten ze even op een rijtje.

Een bankrekening is noodzakelijk voor het betalen van facturen
door middel van een overschrijving, zijn salaris of kinderbijslag
ontvangen, huurgeld storten, etc. Net daarom heeft iedereen recht
op een basisbankdienst. Dankzij die dienst kan voor een beperkt
bedrag een zichtrekening bij een bank worden geopend voor de
uitvoering van diverse bankverrichtingen.
De basisbankdienst is volgens Febelfin een essentieel hulpmiddel
tot financiële inclusie en sociale integratie. Vanop het terrein
uiten ngo’s en hulporganisaties echter hun bezorgdheid omtrent
bepaalde onduidelijkheden in verband met de basisbankdienst
voor asielzoekers en vluchtelingen. Daarom heeft Febelfin in
overleg met haar leden, de toezichthouder en het Agentschap
Integratie en Inburgering, een lijst van veelgestelde vragen
opgesteld die een leidraad bieden bij het aanbod van de
basisbankdienst aan vluchtelingen en asielzoekers.
1. Wat is de basisbankdienst?
Het Wetboek Economisch Recht verplicht iedere Belgische
kredietinstelling om, onder bepaalde voorwaarden, consumenten
een basisbankdienst aan te bieden.
De basisbankdienst laat toe om volgende verrichtingen uit te
voeren:
1. contanten (in België) op een betaalrekening plaatsen;
2. contanten van een betaalrekening op nemen;
3. de betaalrekening beheren met alle verrichtingen die daarvoor
nodig zijn;
4. voor zover deze niet leiden tot een debetstand,
betalingstransacties (handelingen waarbij geldmiddelen
worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen) uitvoeren
waaronder:
• domiciliëringen;
• betalingstransacties via een betaalinstrument

(een gepersonaliseerd instrument, zoals een betaalkaart
(geen kredietkaart), waarvan gebruik kan worden gemaakt
om een betalingsopdracht te initiëren);
• overschrijvingen, met inbegrip van doorlopende
betalingsopdrachten.
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren op een
aanvraagforumlier dat de bank ter beschikking stelt.
2. In welke gevallen kan de bank de basisbankdienst weigeren?
De bank kan de aanvraag tot basisbankdienst enkel weigeren
indien:
•
•

De consument reeds over basisbankdienst beschikt;
De consument reeds een andere zichtrekening heeft, zelfs bij
een andere bank;
• De consument rekeningen heeft voor minstens 6.000 euro
(bv. zicht- of spaarrekeningen). Hierbij komt ook het geld dat
de consument aanhoudt op rekeningen bij andere banken in
aanmerking;
• De consument reeds kredietovereenkomsten heeft afgesloten
voor minstens 6.000 euro;
• De consument oplichting, misbruik van vertrouwen, frauduleus
faillissement, valsheid in geschrifte, of het witwassen van
kapitalen gepleegd heeft.
In geval van weigering van deze dienst is de bank wettelijk verplicht
deze beslissing op het aanvraagformulier te motiveren en hiervan
gratis kopij te bezorgen aan de consument.
Ze dient elke weigering onverwijld naar Ombudsfin te sturen.
3. Wie heeft recht op de basisbankdienst?
Enkel consumenten hebben recht op basisbankdienst.
Dit zijn natuurlijke personen die niet handelen in het kader van
een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Concreet
worden ondernemingen zoals vennootschappen, vzw’s en
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verenigingen uitgesloten van het toepassingsgebied van de
basisbankdienst.
4. Is de basisbankdienst toegankelijk voor asielzoekers, erkende
vluchtelingen en subsidiair beschermden?
Ja.
5. Gelden de bestaande identificatieregels bij het aangaan van
een klantenrelatie ook voor de basisbankdienst?
Ja. Ook vooraleer een basisbankdienst aan te bieden moeten
banken hun cliënten identificeren en deze identiteit
verifiëren. Zonder een identificatie en verificatie conform
de antiwitwaswetgeving en de gebruikelijke procedures
van de bank is het aanbieden van een basisbankdienst niet
toegestaan.
6. Welke gegevens moet de bank opvragen?
Banken moeten de volgende identificatiegegevens aan de hand van
een bewijsstuk nagaan:
•
•

de naam en de voornaam;
de geboortedatum en geboorteplaats.

7. Moet de bank ook het adres opvragen?
Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere cliënten. In de
meeste gevallen zal de bank het adres van de cliënt opvragen.
8. Kan de bank de basisbankdienst weigeren als de aanvrager
geen vast adres heeft?
Neen. Asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair
beschermden moeten steeds een woonplaats kiezen in het kader
van hun procedure. Het tijdelijk karakter van deze woonplaats
vormt geen rechtvaardiging om de basisbankdienst te weigeren.

9. Aan de hand van welke documenten moet de bank de vereiste
identificatiegegevens van een asielzoeker, erkende vluchteling of
subsidiair beschermde verifiëren?
• Vooreerst kunnen de identificatiegegevens van asielzoekers,
erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden worden
geverifieerd aan de hand van een identiteitsbewijs uitgereikt
door de Belgische autoriteiten:
o De identiteit van deze aanvragers kan dus worden
geïdentificeerd aan de hand van een bewijs van inschrijving
in het vreemdelingenregister (bv. een elektronische
verblijfskaart A, B,..).
• Als zij omwille van hun statuut, niet over een dergelijk bewijs
beschikken, kunnen zij aan de hand van een ander geldig, door
de Belgische openbare overheden uitgereikt document worden
geïdentificeerd.
o Voor een vlotte behandeling van een aanvraag maakt
de aanvrager best gebruik van één van de volgende
documenten:
o het attest van immatriculatie dat werd afgeleverd door
de gemeente en geldt als voorlopige verblijfsvergunning
(bijlage 4, de zogenaamde ‘ oranje kaart’)
o de registratie van een asielaanvraag bij dienst
Vreemdelingenzaken (bijlage 26 of 26 quinquies in geval
van meervoudige aanvraag)
o een bewijs van asielaanvraag bij grenscontrole (bijlage 25
of25 quinquies in geval van meervoudige aanvraag)
o een voorlopig verblijfsattest (bijlage 15 in afwachting van
een verblijfsdocument)
o een bijzonder verblijfsdocument (bijlage 35 in geval van
beroep bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen)
• Indien bovenstaande documenten niet beschikbaar zouden
zijn kan de aanvrager theoretisch ook gebruik maken van
andere documenten opgesomd in de overige bijlagen bij het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981. De verwerking van een
aanvraag tot verlenen van een basisbankdienst kan op basis
van deze documenten evenwel meer tijd in beslag nemen. De
bijlage bij deze FAQ biedt een overzicht van deze documenten,
inclusief een link naar een voorbeeld van ieder type document.
• Tot slot kan de identiteit van de aanvrager die nog niet over
een door een Belgische overheid uitgereikte identiteitskaart of
een ander geldig verblijfsdocument beschikt, uitzonderlijk en
ten voorlopige titel worden geverifieerd aan de hand van een
paspoort dat werd uitgereikt door een buitenlandse overheid.
Deze verificatie geldt dan tot op het ogenblik waarop de
verificatie opnieuw kan worden uitgevoerd aan de hand van de
identiteitskaart van de cliënt of aan de hand van het door de
Belgische overheden uitgereikte verblijfsdocument.
• Het reglementair kader vereist niet dat de hierboven bedoelde
overheidsdocumenten die de wettigheid van het verblijf van
vreemdelingen in België attesteren (bijvoorbeeld de zgn.
oranje kaarten), vergezeld moeten worden van een paspoort
of identiteitskaart van de betrokkenen, ook al vermelden die
documenten zelf dat zij in het algemeen geen voldoende
identiteitsbewijs vormen behalve wanneer zij vergezeld zijn
van een paspoort. Elk van bovenstaande documenten kunnen
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dus op zichzelf als rechtsgeldig identificatiedocument worden
beschouwd.
10. Wat als er bij een aanvraag twijfels bestaan over het verlenen
van de basisbankdienst en de toepassing van de wettelijke
regels?
De banken hebben de nodige procedures opgezet opdat
bankmedewerkers in dergelijke gevallen een beroep kunnen
doen op de gebruikelijke interne diensten van de bank om
verduidelijking te krijgen over het dossier en de correcte
afhandeling van de aanvraag voor de basisbankdienst.
11. Wat is de rol van de Ombudsfin in geval van weigering of
opzegging?
Een klant kan een klacht in dienen bij Ombudsfin wanneer hij van
mening is dat de basisbankdienst ten onrechte werd geweigerd of
opgezegd. Ombudsfin kan de beslissing van de bank vernietigen of
de basisbankdienstverlening aan een andere bank opleggen.

De bijdrage van Febelfin in de VBO-Task Force
Vluchtelingencrisis
In september 2015 richtte het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO) de Task Force Vluchtelingencrisis
op. Die Task Force bestaat uit VBO-sectorfederaties,
waaronder Febelfin, overheidsorganen en hulporganisaties.
De Task Force heeft tot doel een geëngageerde en tegelijk
realistische en haalbare bijdrage van het bedrijfsleven
voor een oplossing van het vluchtelingenprobleem uit te
werken.
De werkzaamheden van de Task Force zijn verdeeld over
een aantal clusterwerkgroepen. Febelfin coördineert enkele
van die werkgroepen.
De lijst met FAQ over de basisbankdienst is een van de
concrete verwezenlijkingen van de Task Force.

Bron: Febelfin (2016). De basisbankdienst voor asielzoekers en vluchtelingen - Veelgestelde vragen. Geraadpleegd op 2 september 2016,
https://www.febelfin.be/nl/publicaties/de-basisbankdienst-voor-asielzoekers-en-vluchtelingen-veelgestelde-vragen.

BESPAAR TEN MINSTE 30%

op de kosten van je maaltijdcheque- en
ecochequebestelling!
De maaltijdcheque is één van de
favoriete voordelen van de Belgen!

Korting van 30% op de
basis-prestatievergoeding van
Ticket Restaurant®.

Dankzij BZB en Edenred (vroegere Accor Services), geniet u van
een voorkeurstarief op de prestatievergoeding van
Ticket Restaurant® en Ticket EcoCheque®!
Edenred schenkt u tal van exclusiviteiten!

Papieren of elektronische ecocheques,
de klant kiest zelf!

Korting van 30% op de
basis-prestatievergoeding van
Ticket EcoCheque®.

Het meest uitgebreide netwerk waar u uw maaltijdcheques en ecocheques
kunt gebruiken.
De mogelijkheid om papieren of elektronische ecocheques te bestellen.
Het beheer van de PIN-code door de werknemer, zonder administratieve of
extra kosten voor de werkgever!
Een Persoonlijke Webruimte voor het beheer van uw rekening en om te
genieten van tientallen promoties: beschikbaar in het Nederlands, Frans,
Duits en Engels.
Commerciële teams in Brussel, Antwerpen en Luik die voor u klaarstaan!

(papieren of elektronische)

Neem onmiddellijk contact op met BZB om te genieten van
deze voordelen en een prijssimulatie te ontvangen!

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 2016 zijn meer dan 1600 van uw
collega’s lid van BZB en vertegenwoordigt
BZB meer dan 3000 zelfstandigen actief
in de sector. Om uw belangen efficiënt te
kunnen verdedigen, is het van belang dat
we zoveel mogelijk gewicht in de schaal
kunnen leggen. Wees solidair met uw
collega’s die al BZB-lid zijn en vraag uw
lidmaatschap vandaag nog aan!

ZOU U 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

WORD NU LID EN GENIET TOT EIND 2016 GRATIS LIDMAATSCHAP *
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
€ 570,00
€ 600,00
€ 630,00

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

* Enkel voor nieuwe leden.

Datum
Handtekening

▫ Kruis aan indien u dit niet wenst.

