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UW JAARLIJKSE BIJDRAGE IN DE  
WERKINGSKOSTEN VAN DE FSMA DRAAGT BIJ 

AAN EEN EERLIJKE EN BETROUWBARE SECTOR

In deze Nieuwsbrief

Nieuwsbrief tussenpersonen



De FSMA bezorgt binnenkort aan de tussenpersonen, de kredietgevers en de  
gereglementeerde ondernemingen die aan rechtstreekse distributie doen, de jaarlijkse 
uitnodigingen tot betaling van de bijdragen in de werkingskosten van de FSMA.

In België zijn de bemiddelaars een belangrijke schakel tussen consumenten en  
verzekeringsondernemingen, kredietinstellingen, kredietgevers en beleggings- 
ondernemingen. De FSMA ziet erop toe dat enkel de personen die over voldoende  
beroepskennis beschikken en geschikt en professioneel betrouwbaar zijn, toegang krijgen 
tot de beroepsactiviteit. Wanneer een tussenpersoon of kredietgever zich niet aan de  
regels houdt, treedt de FSMA daartegen op.

Met dit toezicht draagt de FSMA bij aan een eerlijke en transparante sector, wat de onder 
toezicht staande ondernemingen ten goede komt. Met uw jaarlijkse bijdrage betaalt u dus 
mee aan de kosten van het doorlopend toezicht. Dit is essentieel voor een goede werking 
van de FSMA.

Met deze Nieuwsbrief wil de FSMA alvast uw aandacht vestigen op enkele vaak  
gestelde vragen en aandachtspunten. Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u bovendien een  
voorbeeld van uitnodiging tot betaling van de bijdragen in de werkingskosten  
(Verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, tussenpersonen inzake consumenten- 
krediet, tussenpersonen inzake hypothecair krediet en kredietgever en Tussenpersoon in bank- en  
beleggingsdiensten).
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ZONDER UW BIJDRAGE KAN DE FSMA HAAR WETTELIJKE  
TOEZICHTSOPDRACHT NIET VERVULLEN.

DAAROM LEIDT HET NIET OF NIET TIJDIG BETALEN VAN DE WERKINGSKOSTEN 
TOT HET VERLIES VAN DE INSCHRIJVING OF VERGUNNING.

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/newsletter/2019_annex_inas_inmo_inco_le_nl.pdf
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 / Adres maatschappelijke zetel: deel adreswijzigingen zo snel mogelijk mee via de  
 online applicatie

De juistheid van uw elektronisch inschrijvingsdossier in de CABRIO online applicatie (hierna 
‘CABRIO’) hangt uitsluitend van uzelf af. Als uw adres of dat van de maatschappelijke zetel van uw  
onderneming wijzigt, zult u dit zelf moeten aanpassen in CABRIO. Indien u dit nalaat, is er grote 
kans dat u de betalingsuitnodiging en eventuele betalingsherinneringen niet ontvangt met alle 
gevolgen ervan.

De FSMA stelt vast dat de meerderheid van de tussenpersonen en kredietgevers de FSMA tijdig 
op de hoogte stelt van wijzigingen in hun dossier. CABRIO heeft duidelijk positief bijgedragen tot 
meer correcte en kwaliteitsvolle data in het inschrijvings- of vergunningsdossier.

 / Helaas zijn er ook elk jaar enkele ondernemingen die nalaten om hun bijdrage in de werkings-
kosten van de FSMA tijdig te betalen. Dit komt omdat zij ofwel hun correspondentie niet 
nauwkeurig opvolgen of omdat zij nalieten hun adresgegevens te actualiseren.

 / Ik ontving verschillende uitnodigingen tot betaling. Klopt dit?

Afhankelijk van de verschillende bemiddelingsactiviteiten die u verricht, kan u in meerdere  
registers ingeschreven zijn. In dat geval zal u voor elke inschrijving een apart verzoek tot betaling 
ontvangen. Zo heeft u een glashelder inzicht welke bijdrage u betaalt voor welke activiteit.

Ook kredietbemiddelaars en kredietgevers die ingeschreven of vergund zijn voor zowel  
hypothecair krediet als consumentenkrediet zullen voor elk van beide categorieën een afzonderlijk 
verzoek tot betaling ontvangen.

 / Ik ben collectief ingeschreven. Krijg ik ook een uitnodiging tot betaling voor mijn  
 inschrijving die door een centrale instelling werd ingediend?

Nee, de betalingsuitnodiging voor een inschrijving die door een centrale instelling werd  
ingediend, wordt verstuurd aan die centrale instelling. Wanneer u bijvoorbeeld voor uw activiteiten 
van kredietbemiddeling door een centrale instelling bent ingeschreven, maar voor verzekerings-
bemiddeling zelf uw inschrijving beheert, zal u enkel een betalingsuitnodiging ontvangen voor 
uw inschrijving als verzekeringstussenpersoon.

 / Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

De betalingstermijn bedraagt dertig dagen. Deze is expliciet op de betalingsuitnodiging  
opgenomen (zie voorbeeld Verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, tussenpersonen 
inzake consumentenkrediet, tussenpersonen inzake hypothecair krediet en kredietgever en 
Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten).
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 / Het beheer van mijn inschrijving of vergunning gebeurt online via de applicatie  
 van de FSMA. Waarom krijg ik nog een afzonderlijke uitnodiging tot betaling van de  
 bijdragen per brief in de werkingskosten? Kan ik daarop online reageren in de  
 CABRIO online applicatie?

De verwerking van de betalingen gebeurt niet in CABRIO. U kunt ook niet reageren op de beta-
lingsuitnodiging in CABRIO. Elke vraag kunt u per e-mail richten aan fact_itp@fsma.be. 

Nogmaals, u bent wettelijk gehouden tot het steeds actueel houden van uw inschrijvings- of  
vergunningsdossier in CABRIO. De FSMA mag zich voor de berekening van de verschuldigde  
bijdragen steunen op de informatie zoals u ze in CABRIO opnam. U kan in CABRIO op elk moment 
nagaan of de door u ingevulde gegevens nog correct zijn.

 / Ik bracht na 1 januari 2019 wijzigingen aan in mijn dossier of stopte mijn activiteit.  
 Moet ik nog betalen?

Elke op 1 januari 2019 ingeschreven tussenpersoon, elke op 1 januari 2019 vergunde krediet- 
gever en elke gereglementeerde onderneming die aan rechtstreekse distributie deed op  
1 januari 2019, is wettelijk bijdrageplichtig ontvangt een verzoek tot betaling.

Wijzigingen die u aanbracht in uw dossier na deze datum (bijvoorbeeld een vermindering van het 
aantal personen in contact met het publiek of een stopzetting van uw activiteiten) worden NIET 
in aanmerking genomen.

Uw betaling moet slaan op het volledige bedrag. Pro rata betalen en/of betaling in schijven is 
niet mogelijk.

 / Mijn verzoek tot betaling vermeldt ook een bijdrage voor rekening  
 van de anti-witwascel (CFI) en de Ombudsdienst Verzekeringen.

De verzekeringsmakelaars met toelating om te bemiddelen in verzekeringen van de takken ‘leven’, 
de makelaars in bank- en beleggingsdiensten, en de kredietgevers zijn wettelijk een bijdrage aan 
de anti-witwascel verschuldigd. De FSMA int deze bedragen voor wat betreft de eerste twee 
categorieën en maakt deze bedragen volledig over aan de CFI.

Elke verzekeringstussenpersoon betaalt daarnaast een bijdrage voor de Ombudsdienst 
Verzekeringen. Het gaat om het budget van de Ombudsdienst Verzekeringen voor de behandeling 
van klachten over tussenpersonen. Dit budget wordt omgeslagen over alle verzekeringstussen-
personen en volledig doorgestort aan de Ombudsdienst Verzekeringen.

 / Hoe zet ik mijn activiteit stop?

Meld ons dit onmiddellijk in uw elektronisch dossier in CABRIO. Vergeet niet om uw aangebrachte 
wijzigingen te versturen naar de FSMA.

 / Waar kan ik terecht bij vragen?

Vragen over zaken die NIET in deze Nieuwsbrief zijn behandeld, kan u stellen via mail aan  
fact_itp@fsma.be.
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