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Uitbreiding online-applicatie naar alle 
tussenpersonen 

De FSMA heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de uitbreiding van de bestaande online 

applicatie voor de kredietbemiddelaars en kredietgevers naar de 

(her)verzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten. 

  

Ter voorbereiding hierop werden er in de afgelopen maanden reeds enkele grote stappen 

gezet. Zo werden de website met FAQs, de modeldocumenten, het stappenplan 

beroepskennis, en de checklists uitgebreid naar alle tussenpersonen. 

  

Begin juni werd reeds een eerste presentatie van het nieuwe systeem gegeven aan de 

http://www.fsma.be/


 

beroepsfederaties. 

  

Vanaf het volledig operationeel worden van deze applicatie zal de inschrijvingsprocedure 

voor alle tussenpersonen en kredietgevers volledig online verlopen. Het beheer van het 

dossier na de goedkeuring van de aanvraag, verloopt daarna eveneens volledig online. 

  

Met deze gebruiksvriendelijke en veilige online applicatie zal de FSMA haar dienstverlening 

naar de tussenpersonen en de gereglementeerde ondernemingen aanzienlijk kunnen 

verhogen. De ervaring met de aanvragen voor kredietbemiddeling leert de FSMA in ieder 

geval dat de online applicatie zorgt voor een vlottere behandeling van aanvragen. 

 

********************** 

 

Deze applicatie zal per 24 juni 2017 beschikbaar zijn voor alle nieuwe, individuele 

aanvragen. 

  

De FSMA streeft ernaar om op 1 september 2017 de gegevens van de bestaande individuele 

(her)verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten over 

te zetten, zodat ook zij hun inschrijvingsdossier online kunnen beheren. Indien u reeds bent 

ingeschreven als verzekeringstussenpersoon of als tussenpersoon in bank- en 

beleggingsdiensten hoeft u voor deze migratie zelf géén actie te ondernemen. 

  

Elke ingeschreven tussenpersoon zal hierover persoonlijk een bericht ontvangen in 

de komende maanden. Intussen hoeft u zelf géén contact op te nemen met de FSMA. 

  

Voor wat de centrale instellingen betreft: zij kunnen de bestaande toegang blijven gebruiken 

om hun dossiers te beheren. Op de lange termijn zijn ook voor deze dossiers ontwikkelingen 

voorzien. 

  

Ook voor de bestaande kredietbemiddelaars en kredietgevers verandert er niets. Zij kunnen 

de applicatie blijven gebruiken om hun dossier te beheren. De look-and-feel van het nieuwe 

systeem is identiek gebleven aan de huidige applicatie. 

  

De applicatie is te bereiken via de link mcc.fsma.be of via de knop rechtsbovenaan op de 

website mcc-info.fsma.be. Om aan te loggen dient u éérst uw ID-kaart in de lezer te steken, 

alvorens naar bovenstaande links te surfen. 

  

 

http://mcc.fsma.be/
http://mcc-info.fsma.be/
https://www.linkedin.com/company/fsma?trk=hb_tab_compy_id_2142221
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