
 Publieke informatie 

B.D.M. NV 

 

Beleid betreffende 

Vergoedingen 

 

 
Verspreiding Publiek 

Gerelateerde beleidsregels/procedures MiFID gedragsregels, Beleid betreffende belangenconflic-
ten 

Eigenaar Bart Dewulf 

Datum van deze versie 30/04/2014 

Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies. 

 

 



B.D.M. NV – Beleid betreffende vergoedingen 

Versie 30/04/2014 Publieke informatie 1/2 

1) Wat wordt in dit beleid onder ‘vergoedingen’ verstaan? 

Het beleid betreft de volgende soorten vergoedingen: 

1) een vergoeding, provisie of niet-geldelijk voordeel betaald of verschaft aan of door de cliënt 
of een persoon die namens de cliënt handelt; 

2) een vergoeding, provisie of niet-geldelijk voordeel betaald of verschaft aan of door een der-
de of een persoon die namens een derde handelt, wanneer aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

a) vóór de verrichting van de desbetreffende verzekeringsbemiddelingsdienst moet de cli-
ent op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling worden gedaan van het be-
staan, de aard en het bedrag van de vergoeding, de provisie of het voordeel of, wanneer 
het bedrag niet kan worden achterhaald, van de berekeningswijze van dit bedrag; 

b) de betaling of verschaffing van de vergoeding, de provisie of het niet-geldelijke voordeel 
moet de kwaliteit van de desbetreffende dienst ten behoeve van de cliënt ten goede ko-
men en mag geen afbreuk doen aan de plicht van de dienstverlener om zich voor de be-
langen van de cliënt in te zetten; 

3) passende vergoedingen die de verrichting van verzekeringsbemiddelingsdiensten mogelijk 
maken of daarvoor noodzakelijk zijn, zoals wettelijke heffingen, juridische kosten en her-
verzekeringspremies, en die van nature niet strijdig zijn met de plicht van de dienstverlener 
om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar cli-
enten. 

2) Welke maatregelen nemen wij met betrekking tot vergoedingen? 

De gedragsregels m.b.t. de markten voor financiële instrumenten (MiFID) verplichten dienstver-
leners, waaronder BDM, om gepaste maatregelen te nemen met het oog op een correct beleid 
van vergoedingen i.v.m. verzekeringsbemiddelingsdiensten die aan een cliënt verstrekt worden. 

BDM doet daartoe in samengevatte vorm mededeling van de essentiële voorwaarden van de re-
gelingen voor vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen en tevens verplicht BDM 
zich ertoe om de cliënt desgevraagd nadere bijzonderheden te verstrekken. 

3) Essentiële voorwaarden van de regelingen voor vergoedingen, provisies of niet-geldelijke 
voordelen 

BDM krijgt als onderschrijvingsagent voor haar diensten van haar volmachtgevende verzeke-
raars een beheerscommissie, gebaseerd op de premies voor de verzekeringscontracten die zij 
onderschrijft voor rekening van voormelde verzekeraars. Deze beheerscommissie heeft geen be-
trekking op verzekeringsbemiddelingsdiensten die aan een cliënt verstrekt worden, maar ver-
vangt de operationele kosten met betrekking tot polis- en schadebeheer die de volmachtgevende 
verzekeraar gewoonlijk draagt. Ze is daarom van nature niet strijdig met de plicht van de dienst-
verlener om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar 
cliënten. 

BDM betaalt daarnaast aan derden vergoedingen voor het leveren van diensten die noodzakelijk 
zijn, hetzij omwille van wettelijke verplichtingen, hetzij om als onderschrijvingsagent behoor-
lijk te functioneren. Het gaat om fiscale of juridische diensten, diensten van de commissaris-
revisor, etc. Deze vergoedingen hebben geen betrekking op verzekeringsbemiddelingsdiensten 
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die aan een cliënt verstrekt worden. Ze zijn daarom van nature niet strijdig met de plicht van de 
dienstverlener om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen 
van haar cliënten. 

BDM werkt op haar beurt samen met verzekeringsmakelaars. Deze laatsten krijgen voor hun 
diensten van BDM een marktconform makelaarsloon, gebaseerd op de premies voor de verzeke-
ringscontracten die zij aanbrengen en die via BDM onderschreven worden. De betrokken make-
laar brengt, alvorens de betrokken verzekeringsdienst wordt verstrekt, de cliënt duidelijk op de 
hoogte van het bestaan, de aard en het bedrag van het makelaarsloon. 

4) Nadere inlichtingen 

Indien u dat wenst, kunt u nadere inlichtingen bekomen rond dit beleid. U dient daartoe een ver-
zoek te richten aan onze Compliance Officer (Bart Dewulf, Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen, 
tel. +32 3 242 09 36 – e-mail: bart.dewulf@bdmantwerp.be). 
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