
 
 

 
 
 
 
 

 

PETER CALLANT HAALT VIA EUROPA 
JURIDISCHE SLAG THUIS  
K A R E L  C A M B I E N 2 8  F E B R U A R I  2 0 2 0  

OOSTKAMP – Op 18 november 2014, ruim vijf jaar terug, legde Peter Callant klacht neer bij 
het Europees Parlement en bij Europese Commissie om het cumulverbod van boekhouder 
en verzekeringsmakelaar aan de kaak te stellen. “Ik was er immers van overtuigd dat deze 
combinatie vooral voor de klant meer zekerheid bood op een correcte service”, aldus 
Callant. Europa heeft hem nu voluit gelijk gegeven. 

De Europese Commissie meldde, bij behandeling van de klacht van Callant, dat ze België 
zouden vervolgen op basis van tegenstrijdigheid met de Europese wetgeving rond cumulverbod. 
Op basis van de klacht van Callant werd de zaak aanhangig gemaakt bij de Europese 
Commissie. Op 27.02.2020 stelde het Europees Hof van Justitie dat het cumulverbod in strijd is 
met de Europese wetgeving en er werd daarbij expliciet verwezen naar de klacht die Peter 
Callant eerder had ingediend. . 

“Het heeft lang geduurd, maar het pionierswerk was de moeite waard voor de sector en vooral 
voor de klanten”, zegt Peter Callant als commentaar op de uitspraak. “De reden waarom ik een 
klacht heb neergelegd is omdat ik merkte dat in de service naar mijn klanten toe de 
gecombineerde kennis van boekhouder en verzekeringsmakelaar een pluspunt was in onder 
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meer de fiscale pensioenopbouw van zelfstandigen. Die evolutie is sindsdien alleen maar 
toegenomen omdat de klant vandaag een totaal overzicht wil hebben van zijn financiële 
huishouding waarbij ook het boekhoudkundige gegeven belangrijk is. Als ondernemer heb 
daarom ook mee geïnvesteerd in een start-up en online tool ‘MyFaro’ die gegevens kan samen 
brengen vanuit mypension, myminfin, companyweb en mycareer. Vanuit dit overzicht kunnen we 
de klant persoonlijk begeleiden om zijn financiële doelen en wensen te bereiken. Dat aan een 
dergelijke tool en aanpak nood is werd oa bewezen door de vivium digital award die MyFaro 
ondertussen ontving. Dit is een evolutie waar volgens mij alle verzekeringsmakelaars naar toe 
moeten als ze hun klanten persoonlijk en gespecialiseerd advies willen bieden in plaats van 
producten te verkopen. Ik ben dan ook zeer blij dat Europa mij gelijk (ook al heeft het heel veel 
tijd, inspanning en middelen gekost) geeft en volgt in deze redenering.” 

 


