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I. VOORAFGAANDELIJK AAN HET GEBRUIK VAN FIMIS  

 

Om toegang te verkrijgen tot FiMiS moet elke gebruiker over een persoonlijk certificaat beschikken. U 

hebt daarvoor de keuze uit de volgende opties: 

 

- GlobalSign Personal 3 (http://www.globalsign.be) 

- Isabel (http://www.isabel.be) 

- Uw elektronische identiteitskaart (e-ID) (http://eid.belgium.be) 

 

Opgelet: Voor uw Isabel-kaart en uw e-ID hebt u een kaartlezer nodig. Voor uw e-ID moet u de e-ID 

software downloaden (http://eid.belgium.be) op uw computer. 

 

Een certificaat is strikt persoonlijk. Dit persoonlijk toegangscertificaat wordt u toegekend door een 

daartoe gemachtigde derde partij. Als u het certificaat eenmaal hebt aangekocht, moet u het 

installeren op de computer waarop u FiMiS gaat gebruiken. Volg hiervoor de instructies van de 

verstrekker.  

 

Wenst u hierover meer informatie, dan kan u terecht bij de verstrekker van het certificaat. 

 

 

II. EERSTE GEBRUIK VAN FIMIS 

 
1) Toegang tot FiMiS 

 

U hebt toegang tot FiMiS via de website van het College. 

 

 

2) Keuze van het toegangscertificaat 
 

Als er op uw computer verschillende certificaten zijn geïnstalleerd, vraagt het systeem welk 

toegangscertificaat u wilt gebruiken: 

 

- uw e-ID: klik op het certificaat Citizen CA xxxx en vervolgens op OK; 

- een ander certificaat: klik op het certificaat en vervolgens op OK. 

 

 

 

 

http://www.globalsign.be/
http://www.isabel.be/
http://eid.belgium.be/
http://eid.belgium.be/
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Als u uw Isabel-kaart of e-ID gebruikt, vraagt het systeem u om uw code in te geven. 

 

 
 

Tik uw code in en klik op OK.  

Opgelet: U moet uw PIN-code of Isabel-code ingeven, niet de activatiecode die het College u heeft 

bezorgd. 

 

 

3) Homepage op de FSMA-portaalsite 
 

U bent nu geïdentificeerd als gebruiker met een geldig toegangscertificaat.  

 

Als de onderstaande pagina niet verschijnt, is er iets fout gelopen bij de installatie van het certificaat. 

Neem in voorkomend geval contact op met de Service Desk van de FSMA (+32 2 220 53 88 of 

fimis@fsma.be). 

 

 
 

mailto:fimis@fsma.be
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- Vul uw identificatiegegevens in. Dit hoeft u maar eenmaal te doen. 

- Klik op ‘Register’. 

- Vervolgens wordt FiMiS opgestart. 

 

 

4) De log-on pagina 
 

Als u zich voor het eerst aanmeldt op FiMiS, moet u de activatiecode gebruiken die het College u heeft 

gegeven. 

 

 
 

Uw activatiecode wordt automatisch gekoppeld aan uw toegangscertificaat zodat u uw activatiecode 

niet meer hoeft te gebruiken bij een volgende aanmelding. 

 

U komt vervolgens terecht op de homepage van FiMiS. 

 

Voorbeeld: 

 

 
 

 

5) Later gebruik 
 

Wanneer u zich een volgende keer aanmeldt, volstaan stap 1 en 2 (zie hoofdstuk II. Eerste gebruik van 

FiMiS) om rechtstreeks de FiMiS-homepage te bereiken. 
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III. MY E-DOSSIER  
 

Op de pagina ‘My eDossier’ krijgt u een overzicht van de dossiers waartoe u toegang hebt, alsook een 

aantal kerngegevens van deze dossiers. De pagina bestaat uit 2 luiken: 

 

- Dossiers: alle entiteiten waarvoor u bent aangesteld als contactpersoon; 

- Surveys: alle rapporteringverplichtingen van deze entiteiten. 
 

 

Figuur 1: My eDossier 

 

 
 

 

1) Surveys 
 

Een survey is een verplichte rapportering voor een gecontroleerde entiteit. Met de functie “Snelfilters” 

(zie figuur 1) krijgt u zicht op alle surveys of kan u inzoomen op slechts één type survey waarvoor u 

bent aangesteld als contactpersoon. 

 

Bij een survey hoort de volgende informatie: 

 

- Dossier: het gaat om de bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon of bedrijfsrevisorenkantoor) die 

de informatie moet rapporteren 

- Survey: het gaat om de code van de surveys, namelijk AML_REV (m.a.w. de periodieke 

vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) 

- Lifecycle: het gaat om de voortgang van de rapportering. Er zijn twee opties mogelijk: 

o Open: de survey is open en kan worden ingevuld of aangevuld 

o Closed: de survey is gesloten en kan niet meer worden gewijzigd 

- State: het gaat om de staat van de rapportering. De mogelijke staten zijn: 

o Initial: de survey is leeg, er is nog geen enkel gegeven ingevoerd 

o Error: de ingevoerde gegevens bevatten (kritieke) fouten in één of meer secties van 

de survey. Zolang die fouten niet zijn rechtgezet, kan u de survey niet indienen 

(‘submit’) 

o Ok: alle gegevens die zijn ingevoerd in de verschillende secties voldoen aan de 

validatieregels 

- Period: het gaat om de periode waarop de rapportering betrekking heeft 

- Deadline: het gaat om de uiterste datum voor het indienen van de gegevens 

 

  

c 
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2) Secties 
 

De AML_REV Survey is onderverdeeld in acht secties: 

 

- Sectie 1: Algemene informatie 

- Sectie 2: Gedragslijnen, interne procedures en interne controlemaatregelen 

- Sectie 3: Bevriezing van tegoeden / embargo’s / beperkende maatregelen 

- Sectie 4: Risicobeoordeling 

- Sectie 5: Cliënten en activiteiten 

- Sectie 6: Cijfergegevens 

- Sectie 7: Interne audit 

- Sectie 8: Varia 

 
Figuur 2: Lijst van de secties in de AML_REV Survey 

 

 
 

Elke sectie bevat de volgende informatie: 

 

- Status: het gaat om de staat van de rapportering. De mogelijke staten zijn:   

o Initial: de sectie is leeg, er is nog geen enkel gegeven ingevoerd 

o Error: de gegevens die in deze sectie zijn ingevoerd, bevatten (kritieke) fouten. Zolang 

die fouten niet zijn rechtgezet, kan u de survey niet indienen (‘submit’) 

o Ok: alle gegevens die zijn ingevoerd in de sectie voldoen aan de validatieregels 

- Periode: het gaat om de periode waarop de rapportering betrekking heeft  

- Deadline: het gaat om de uiterste datum voor het indienen van de gegevens 

- Ontvangen: het gaat om de datum waarop de gegevens in deze sectie zijn ingevoerd 
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IV. DATA ENTRY: MANUELE INVOER 
 

1) Gegevens invoeren 
 

Om de gegevens in te voeren, klik op de survey of rechtstreeks op de gewenste sectie (zie figuur 2 

hierboven) en vul de gevraagde gegevens in. 

 

Eenmaal de survey geopend, hoeft u niet meer terug te keren naar het vorige scherm om naar een 

andere sectie te gaan. De lijst met secties blijft beschikbaar in het linkervenster op uw scherm (zie 

figuur 3). 

 
Figuur 3: De lijst met secties is beschikbaar in het linkervenster 

 

  
 

U kan in elke Sectie de omkaderde cellen invullen. De andere cellen zijn vergrendeld.  

 

 

2) Optie: een volledige sectie bewust leeg indienen (Nihil) 
 

FiMiS laat toe om een volledige sectie ‘Nihil’ in te dienen. Het volstaat om bovenaan de Sectie het vakje 

‘Nihil’ aan te klikken. Hiermee verklaart u niet te beschikken over te rapporteren gegevens voor deze 

sectie(s). 

 
Figuur 4: Een volledige sectie leeg indienen (Nihil) 

 

 
 



 
 
9 / Periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme – FiMiS User Guide for AML_REV 
Survey – 27 juni 2022 
 

Congresstraat 12-14   1000 Brussel T +32 2 220 54 98 www.ctr-csr.be 

 

3) Gegevens opslaan en valideren 
 

Om gegevens op te slaan en te valideren, volstaat het te klikken op Valideren & Opslaan of Volgende: 

 

- Valideren & Opslaan: de gegevens worden opgeslagen en gevalideerd 

- Volgende: de gegevens worden opgeslagen en gevalideerd, en u gaat door naar de volgende 

sectie 

 

Valideren geldt altijd voor de algehele rapportering. Alle secties worden dus als één geheel beschouwd. 

Of de informatie geldig blijkt of niet, ze wordt altijd opgeslagen. 

 

Bij een foute validatie of bij een waarschuwing, verschijnt de vermelding ‘Validation report’ in het 

rood (zie figuur 5). U kan de details van de fout of waarschuwing raadplegen en printen. 

 
Figuur 5: Validation report 

 

 
 

 

 

4) Uw survey afsluiten en indienen ! 
 

Als u elke sectie van de survey volledig hebt ingevuld, moet u de rapportering nog goedkeuren en 

afsluiten. Klik hiervoor in het linkervenster op Submit the Survey (zie figuur 6).  

 

Doet u geen Submit the Survey dan blijven uw antwoorden technisch bij uzelf en maakt u deze niet 

over aan het College !!! 

 

Deze actie is enkel mogelijk als uw antwoorden stroken met alle validatieregels die een ‘Error’ kunnen 

geven. 

 

Als u de rapportering hebt afgesloten, kan u ze niet meer aanpassen (tenzij op uitdrukkelijk en 

gemotiveerd verzoek aan het College). 
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Figuur 6: Submit the Survey 

 

   
 

5) Uw survey exporteren of printen 
 

Met FiMiS kan u de gegevens van een survey exporteren naar een PDF- of Excelbestand dat u kan 

opslaan of printen. 

 
Figuur 7: Export Survey to PDF or Excel 

 

 
 

 

*  *  *  


