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Protocol sectorieel akkoord 
 
Vanaf 8 oktober 2014 wordt het plaatsingsmandaat vervangen door het bericht van wijziging 
van tussenpersoon. 
 
Assuralia en de federaties voor verzekeringstussenpersonen (Feprabel, FVF, UPCA) hebben op 2 juni 
2014 een protocol tot sectorieel akkoord ondertekend dat een nieuw systeem introduceert: het bericht 
van wijziging van tussenpersoon. 
Door dit akkoord verdwijnt het “plaatsingsmandaat” zoals we dat tot nu toe gekend hebben. 
 
Vóór 8 oktober 
 
De verzekeringsnemer die van tussenpersoon wenste te veranderen, moest aan de maatschappij een 
plaatsingsmandaat bezorgen. Hierin stond en pro forma opzegging waardoor enerzijds het lopende 
contract opgezegd werd en anderzijds een nieuw contract aan dezelfde voorwaarden werd 
uitgeschreven zodat het recht op beheervergoeding kon overgedragen worden.  
 
Vanaf 8 oktober 
 
Het bericht van wijziging van tussenpersoon zal vanaf 8 oktober 2014 het enige document zijn dat 
door B-Cover zal aanvaard worden. 
 
De belangrijkste wijziging is dat de pro forma opzegging niet meer noodzakelijk is om het recht op 
vergoeding van de oude op de nieuwe makelaar over te dragen. 

• Na ontvangst van het bericht van wijziging van tussenpersoon zal het beheer van het 
desbetreffende contract overgedragen worden aan de nieuwe tussenpersoon. 

• Voor de takken BOAR zal het recht op beheervergoeding overgedragen worden vanaf de 
eerste hoofdvervaldag die volgt op de kennisgeving voor zover dit bericht van wijziging 
minstens drie maanden vóór de hoofdvervaldag van de overeenkomst verzonden werd. Bij 
gebrek daaraan zal het recht op beheervergoeding overgedragen worden op de volgende 
hoofdvervaldag.  

 
Welk document? 
 
Volgend op dit akkoord werd een type formulier opgesteld en het gebruik ervan is verplicht. Alle 
vermelde rubrieken moeten ingevuld worden. Voor een gemakkelijk beheer en zekerheid van een 
tijdelijke verwerking, vragen we u om één document per contract te sturen. 
 
Hoe ons het bericht van wijziging van tussenpersoon bezorgen? 
 
Aangezien de procedure niet meer voorziet in een pro forma opzeg van het contact, is het ook niet 
meer noodzakelijk om dit bericht per aangetekend schrijven te versturen. Echter, enkel een 
aangetekende zending, een e-mail of een fax geven je zekerheid over de datum van aanvraag in 
geval van bezwaar door de vorige bemiddelaar. 
 
Wij verkiezen een verzending per mail. In dat geval bent u wel verplicht om het origineel in uw dossier 
te bewaren. Het e-mailadres waarop u ons het bericht van wijziging van tussenpersoon kan sturen is 
contract@b-cover.be. 
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Aanvang “bericht van wijziging van tussenpersoon” 
 
Het nieuwe systeem gaat in voege op 8 oktober 2014, wat in BOAR concreet betekent dat een 
overdracht van vergoeding pas zal starten bij contracten met een hoofdvervaldag vanaf 8 januari 
2015. Hierbij zal de datum waarop de klant het document ondertekende als basis gebruikt worden. 
 
Elk plaatsingsmandaat opgesteld na die datum zal, voor wat de overdracht van vergoeding betreft, 
zonder gevolg geplaatst worden. Voor elke wijziging van tussenpersoon vragen we u om ons het 
nieuwe formulier op te sturen opdat het recht op vergoeding zou kunnen overgedragen worden, ten 
minste 3 maanden voor de hoofdvervaldag.  
 
Overgangsmaatregelen 
 

• Tot 31 december 2014 zullen we rekening houden met elk plaatsingsmandaat dat we 
ontvangen, of dit voor of na 8 oktober 2014 opgesteld werd, zodat we kunnen bepalen welke 
bemiddelaar recht heeft op de vergoeding voor zover we binnen de maand na het 
plaatsingsmandaat ook een bericht van wijziging van tussenpersoon ontvangen. 

• Elk bericht van wijziging van tussenpersoon ondertekend vóór 8 oktober 2014 zal 
aanvaard worden. In geval van bezwaar door de vorige bemiddelaar moet er ons binnen de 
maand van het bericht van wijziging van tussenpersoon een plaatsingsmandaat toegestuurd 
worden. 

 
Mocht u verdere vragen hebben, neem dan zeker contact op via onderstaand telefoonnummer of mail 
naar sales@b-cover.be! 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Annemie Bamps 

Gedelegeerd bestuurder B-Cover 
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