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30/4 is geschiedenis - 
wijzigingen in de reglementering 

  

Met de Newsletter editie mei 2017 wil de FSMA de 

verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, de 

tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de 

kredietbemiddelaars informeren over enkele recente 

wijzigingen in de reglementering: 
 Wettelijk overgangsregime van 18 maanden voor 

kredietbemiddelaars is geschiedenis! 
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 Professioneel e-mailadres nu ook verplicht voor 

(her)verzekeringstussenpersonen en voor tussenpersonen in 

bank- en beleggingsdiensten; 

 Beroepsverbod wegens betrokkenheid in een faillissement wordt 

aangepast; 

 Aanpassing aan de beroepskennis van bepaalde niet-

uitvoerende bestuurders en effectieve leiders; 

 Activiteit van (her)verzekeringsbemiddeling en bemiddeling in 

bank- en beleggingsdiensten moet starten binnen zes maanden 

na inschrijving; 

 Uittreksels uit het strafregister; 

 

Wettelijk overgangsregime van 18 maanden voor 

kredietbemiddelaars is geschiedenis! 

Niet ingeschreven en toch verder werken als kredietbemiddelaar na 30 april 2017 ? Is 

toegelaten als het dossier voor die datum is ingediend via de online-applicatie van de 

FSMA ! (*) 

Het overgangsregime van 18 maanden voor kredietbemiddelaars die op 1 november 2015 

al minstens een jaar actief waren, is beëindigd. Zij moesten ten laatste op 30 april 2017 hun 

aanvraag bij de FSMA hebben ingediend via de online-applicatie. 

 

De lijst van de kredietbemiddelaars die hun aanvraagdossier tijdig hebben ingediend, maar 

die na 30 april 2017 nog niet definitief ingeschreven zijn op de lijsten van de FSMA (omdat 

hun dossier in behandeling is conform de wettelijke voorschriften), kan variëren in functie 

van de conclusies van de FSMA. 

 

De betrokken kredietbemiddelaars kunnen evenwel het bewijs leveren van indiening van 

hun dossier (bijvoorbeeld in hun relatie met een kredietgever), dit middels een schermafdruk: 

via de online-applicatie waarmee zij hun aanvraag bij de FSMA hebben ingediend zien zij 

inderdaad dat hun dossier in behandeling is bij de FSMA. Dit laat hen toe om verder actief 

te zijn. Bij twijfel kunnen zowel de kredietbemiddelaar, als de kredietgever altijd de FSMA 

contacteren op het mailadres mcc@fsma.be. 

 

(*) Bepaalde dossiers werden 'on hold' geplaatst met instemming van de bemiddelaars, dit opdat zij zouden 

kunnen genieten van de wijzigingen in de reglementering zoals hiervoor in de nieuwsbrief is toegelicht. Zie 

daaromtrent ook onze Newsflash van 5 april 2017 'Bemiddelt u in kredieten? Moet u nog een aanvraag 

indienen bij de FSMA? Dan is het vijf voor twaalf'. 
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Professioneel e-mailadres nu ook 

verplicht voor 

(her)verzekeringstussenpersonen en 

voor tussenpersonen in bank- en 

beleggingsdiensten 

Met ingang van 1 juni 2017 moeten alle 

(her)verzekeringstussenpersonen, bankagenten en 

bankmakelaars een professioneel e-mailadres hebben. 

 

Kredietbemiddelaars moeten reeds over een professioneel e-

mailadres beschikken voor alle communicaties met de 

toezichthouder FSMA. Dit is immers een 

inschrijvingsvoorwaarde en dus verplicht. Kredietbemiddelaars 

moeten zich via een online-applicatie inschrijven, waarbij de 

FSMA het professioneel e-mailadres gebruikt om met de 

aanvrager te communiceren in verband met zijn 

aanvraagdossier. Wijzigt uw e-mailadres, dan laat u ons dit best 

zo snel mogelijk weten! (Opgelet: we hebben het hier helemaal 



 

niet over het emailadres dat u gebruikt in de relatie met uw 

klanten.) 

 

De FSMA zal het professioneel e-mailadres ook kunnen 

gebruiken voor andere mededelingen, zoals de inning van 

werkingskosten, het verspreiden van belangrijke informatie die 

de tussenpersonen aanbelangen, newsflashes enz. 

 

De communicatie via e-mail is efficiënter en laat zowel de FSMA 

als de tussenpersonen toe om op een snellere manier te 

communiceren. 

De FSMA wil de online-applicatie die voor de 

kredietbemiddelaars bestaat ook toegankelijk maken voor 

(her)verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen in bank- 

en beleggingsdiensten. 

 

Theoretisch zou de FSMA vanaf 1 juni 2017 de inschrijving 

kunnen weigeren van (her)verzekeringstussenpersonen en 

tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten wanneer zij 

geen professioneel e-mailadres meedelen. Natuurlijk hopen we 

dat het nooit zover moet komen! 

 

Indien u als tussenpersoon bij de FSMA verscheidene 

inschrijvingen heeft, dan zal er één professioneel e-mailadres 

gelden (bijvoorbeeld voor uw inschrijving als kredietbemiddelaar 

en ook voor uw inschrijving als verzekeringstussenpersoon). 

 

Wanneer u reeds bent ingeschreven als 

(her)verzekeringstussenpersoon of tussenpersoon in bank- 

en beleggingsdiensten, dient u voorlopig nog niets mee te 

delen. De FSMA zal u contacteren. 
 

 

Beroepsverbod wegens betrokkenheid in een 

faillissement wordt aangepast 

Voor de bemiddelaars in hypothecair krediet en voor (her)verzekeringstussenpersonen gold 

een beroepsverbod als ze failliet waren verklaard, tenzij ze eerherstel hadden gekregen. Zij 

mochten niet actief zijn geweest bij een failliet verklaarde vennootschap in de hoedanigheid 

van bestuurder of zaakvoerder, tenzij hun ontslag minstens een jaar voor de faillietverklaring 



 

in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Ze mochten evenmin de facto, 

zonder bestuurder of zaakvoerder te zijn, bevoegd zijn geweest om een failliet verklaarde 

vennootschap te beheren. 

 

Dit beroepsverbod is nu met ingang van 4 mei 2017 aangepast. 

 

Enkel de fysieke personen die persoonlijk (dus in eigen naam) failliet zijn verklaard, 

minder dan 10 jaar geleden, vallen vanaf 4 mei 2017 nog onder het beroepsverbod 

wegens faillissement.  

Bestuurders, zaakvoerders en personen die werkelijk bevoegd zijn geweest om de failliet 

verklaarde vennootschap te beheren, worden niet langer gelijkgesteld met de gefailleerde en 

worden dus niet meer geviseerd door het beroepsverbod. 

 

Los van deze wettelijke aanpassing, kan de FSMA wel steeds oordelen dat een persoon niet 

'fit & proper' is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand betrokken is geweest bij 

een verduistering van vennootschapsgoederen in een failliet verklaarde vennootschap 

waarin hij als bestuurder of zaakvoerder optrad. 

  

 



 

Aanpassing aan de beroepskennis van bepaalde niet-

uitvoerende bestuurders en effectieve leiders 
Een andere nieuwigheid is de aanpassing aan de kennisvereisten die golden voor niet-

uitvoerende bestuurders (in hypothecair krediet) en voor effectieve leiders die de facto niet 

instaan voor de activiteit van bemiddeling (in hypothecair krediet en in consumentenkrediet), 

ingevoerd in het Koninklijk Besluit van 19 april 2017 (Belgisch Staatsblad van 28 april 2017). 

Bijgevolg, zullen met ingang van 28 april 2017 deze personen hun kennis voortaan kunnen 

aantonen aan de hand van een getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs. Wie geen 

getuigschrift heeft, moet wel een examen afleggen. 

 

 

 

Activiteit van 

(her)verzekeringsbemiddeling en 

bemiddeling in bank- en 

beleggingsdiensten moet starten 

binnen zes maanden na inschrijving 

De FSMA kan met ingang van 4 mei 2017 de tussenpersonen 

die na zes maanden nog geen activiteiten van bemiddeling 

uitoefenen, schrappen uit het register. 

 

Als u uw activiteiten heeft stopgezet, dan is het in elk geval 

raadzaam om dit te melden aan de FSMA. Zo vermijdt u ook om 

betalingsuitnodigingen te ontvangen voor deelname in de 

werkingskosten van de FSMA. Wie op 1 januari van een boekjaar 

is ingeschreven en op de FSMA-lijst staat, is immers een 

bijdrage verschuldigd. 
 

 

Uittreksels uit het strafregister 

Kandidaat-tussenpersonen en hun verantwoordelijke personen moeten bij hun 

aanvraagdossier een recent uittreksel uit het strafregister voegen. Om geldig te zijn, moet 

dit uittreksel zijn uitgereikt conform artikel 596, 1e lid van het wetboek van strafvordering en 

moet het bestemd zijn voor gereglementeerde activiteiten. Het mag het niet ouder zijn dan 

drie maanden. 

 



 

Sommige gemeenten zullen u vragen om eerst door de FSMA een formulier te laten invullen 

vooraleer zij u een uittreksel kunnen overmaken. In dat geval kan u best de FSMA 

contacteren via het emailadres mcc@fsma.be. De FSMA zal u een standaardbrief bezorgen 

die u aan uw gemeente kan voorleggen. 

 

 

 

De reglementaire teksten kunt u raadplegen via volgende links: 

 Wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie. 

 Koninklijk besluit van 19 april 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 

29 oktober 2015 tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 4, van Boek VII van het 

Wetboek van Economisch Recht 
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Noot: Met deze Nieuwsbrief wil de FSMA de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, de tussenpersonen 

in bank- en beleggingsdiensten en de kredietbemiddelaars informeren over enkele recente wijzigingen in de 

reglementering die voor hen van belang zijn. Met deze Nieuwsbrief heeft de FSMA geenszins de intentie om een 

exhaustieve opsomming te geven van alle wetswijzigingen die op hen van toepassing zijn. De geselecteerde topics 

betreffen voornamelijk het “statuut” van de tussenpersonen. Andere toepasselijke regels zoals over de 

gedragsregels en regelgeving over krediet- of verzekeringsovereenkomsten zijn niet opgenomen. 
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