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BREXIT – UPDATE - EUROPEES PASPOORT VOOR BEPAALDE 

TUSSENPERSONEN EN DE IMPACT VAN BREXIT

Op 31 december 2020 komt een einde aan de 
overgangsperiode voor de brexit. Deze over-
gangsperiode volgt op het vertrek van het 
Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU op 31 januari 
2020.  Ze stelt alle betrokken partijen in staat 
om gedurende die overgangsperiode actief te 
blijven onder het Europees paspoort en biedt 
hen de mogelijkheid om zich voor te bereiden 
op de periode na 31 december 2020.
Verschillende (her)verzekeringstussenpersonen 
en kredietbemiddelaars in hypothecair krediet 
zijn actief in het VK. Voor hen deed de FSMA in 
het verleden een notificatie van hun voornemen 
om in het VK actief te zijn onder het Europees 
paspoort. 

De FSMA informeerde deze tussenpersonen en bemiddelaars reeds in januari 2019 per brief over 
de gevolgen van de brexit voor hen en voor hun klanten.    

De Britse toezichthouder, de Financial Conduct Authority (FCA), heeft de FSMA verzocht om uw 
aandacht nadrukkelijk te willen vestigen op het volgende:

1. Als uw onderneming momenteel activiteiten uitoefent in het VK onder het Europees pas-
poort dan kunt u sinds 30 september 2020 een aanvraag indienen om actief te blijven in 
het VK onder het Britse regime. Dat kan u doen door toe te treden tot het UK Temporary 
Permissions Regime (TPR). De FCA raadt u aan om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
Ondernemingen die al zijn toegetreden tot de TPR hebben reeds meer informatie ontvangen 
van de FCA of zullen die spoedig krijgen.

2. Als uw onderneming reeds een TPR-aanvraag heeft ingediend, maar u beslist om uiteindelijk 
toch níet actief te blijven in het VK én u beheert ook geen bestaande overeenkomsten meer, 
dan verzoekt de FCA u om het Europees paspoort zelf te annuleren. U doet dit eenvoudigweg 
in uw inschrijvingsdossier in CABRIO. De FSMA meldt dit vervolgens aan de FCA.

3. Elke tussenpersoon met een Europees paspoort in het VK die niet toetreedt tot de TPR, maar 
die wel een toelating nodig heeft om een bestaande overeenkomst te beheren, zal automatisch 
toetreden tot het UK Financial Services Contracts Regime (FSFR). De FSFR is bedoeld om 
de activiteiten in het VK op een ordelijke manier af te wikkelen. Ondernemingen in het FSFR 
kunnen géén nieuwe activiteiten meer ontwikkelen in het VK. Meer informatie over de FSFR 
is beschikbaar op de website van de FCA en voor vragen hierover moet u contact opnemen 
met het FCA Contact Centre.
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https://www.fca.org.uk/brexit/temporary-permissions-regime-tpr
https://www.fca.org.uk/brexit/temporary-permissions-regime-tpr/financial-services-contracts-regime

