
VERGOEDINGEN 

A. BOAR VERZEKERINGEN 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de 
verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. 

Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren: 
a)    vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, opleiding, etc.); 
b)    polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften; 
c)    na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften, schade regelen, 
verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, etc.). 

        
                     
Naast de commissielonen op de geïnde premies  worden er bijkomende commissies ontvangen. Deze maken 
geen deel uit van de premie en worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Naargelang maatschappij 
en product kunnen deze vergoedingen verschillen. U kunt meer toelichting vragen in ons kantoor. 



Surcommissie op: 

a) de productie (d.i. de globale eerste jaarpremie van alle nieuwe zaken die werden opgemaakt gedurende het 
kalenderjaar):  een vergoeding tussen de 0% - 4% 
b) de incassostijging (d.i. het positieve verschil tussen de geboekte handelspremie van uw portefeuille t.o.v. het 
jaar voordien ): een vergoeding tussen de 0% - 6%  
c) het rendement van de makelaarsportefeuille (d.i. het gemiddelde rendement van de laatste vier jaar, bestaande 
uit het totaal van incasso van het jaar min de som van de schadelasten (betalingen + reserves) min de som van 
de kosten (commissie + surcommissie + algemeen)): een vergoeding tussen 0% - 12%  
Opmaak vergoeding 
d) vergoeding voor het opmaken van polissen/bijakten, een vergoeding tussen 3€ en 25€ 
Deze vergoedingen zijn een vergoeding voor de geleverde inspanningen om nieuwe klanten te werven, 
medewerkers daartoe op te leiden, de door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, polissen op te 
maken, etc. 

B. LEVENSVERZEKERINGEN 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de 
verzekeringsonderneming.  Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. 

Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren: 
a)    vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, opleiding, etc.); 
b)    polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften; 
c)    na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften, schade regelen, 
verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, etc.). 

B1. LEVENSVERZEKERINGEN (andere dan spaar- en beleggingsverzekeringen) 

 

B2. LEVENSVERZEKERINGEN (spaar- en beleggingsverzekeringen) 
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de 
verzekeringsonderneming.  Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt.  Deze 
vergoeding bestaat uit een gedeelte voor de tussenpersoon (TP) en een gedeelte voor de 
verzekeringsmaatschappij (VM). Het bedrag dat effectief wordt belegd, is het bedrag van de premie waarvan de 
vergoedingen VM en TP zijn afgetrokken. 

 

Bovenop de instapvergoeding die bestemd is voor de tussenpersoon kan mogelijks een korting worden 
toegekend afhankelijk van het belegde kapitaal en het product. 

 



Naast de instapvergoeding  worden er bijkomende commissies ontvangen. Deze commissies maken geen deel 
uit van de premie en worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Naargelang maatschappij en product 
kunnen deze vergoedingen verschillen. U kunt meer toelichting vragen in ons kantoor. 

Het  gaat om de volgende vergoedingen:   

Portefeuillevergoeding (beheersvergoeding) 
a)    op de globale reserve van de portefeuille, recurrente vergoeding tussen de 0,10% - 0,70% 

Retrocessie (beheersvergoeding) 
b)    op de globale reserve van de portefeuille van het fonds en dit afhankelijk van fonds tot fonds, recurrente 
vergoeding tussen de 0,10% - 0,70%. Deze vergoeding maakt deel uit van de beheersvergoeding die de 
fondsbeheerder aanrekent. 

Rappelvergoeding 
c)    de rappel is afhankelijk van de jaarproductie, éénmalige vergoeding tussen de 0% - 45% 
d)    forfait per polis, éénmalige vergoeding tussen de 50€ en 100€ 
* Rappelvergoedingen zijn definitief verworven door de aanbrengende tussenpersoon van zodra het totaalbedrag 
van de verzekeringspremie voor de eerste 4 tot 10 verzekeringsjaren aan de maatschappij betaald zijn. 

Opmaak vergoeding 
e)    vergoeding voor het opmaken van polissen, een vergoeding tussen 10€ en 25€ 
Deze zijn vergoedingen voor de geleverde inspanningen om nieuwe klanten te werven, medewerkers daartoe op 
te leiden, de door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, etc. 
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