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GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVERS

In deze Nieuwsbrief

Nieuwsbrief tussenpersonen
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DE WET VAN 3 APRIL 2019 VOERT MET INGANG 
VAN 10 APRIL 2019 EEN NIEUWE CATEGORIE 
VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON IN:  
DE GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVER

Deze Nieuwsbrief geeft toelichting over de nieuwe categorie van gevolmachtigde  
onderschrijver en beantwoordt de volgende vragen:

 / Wat is een gevolmachtigde onderschrijver?

 / Waarom wordt een nieuwe categorie van verzekeringstussen-
persoon ingevoerd?

 / Aan welke vereisten moet de gevolmachtigde onderschrijver 
voldoen?

 / Wat moet u doen als u de activiteiten van een gevolmachtigde 
onderschrijver uitoefent?



WAT IS EEN GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVER?

De gevolmachtigde onderschrijver is:

 / een verzekeringstussenpersoon; 

 / hij handelt als lasthebber van één of meer verzekeringsondernemingen;

 / hij is bevoegd om de dekking van risico’s te accepteren; 

 / hij is bevoegd om verzekeringsovereenkomsten te sluiten en te beheren;

 / in naam en voor rekening van die verzekeringsondernemingen.

De gevolmachtigd onderschrijver verzekert zelf geen enkel risico. De verzekeringsonderneming 
voor wie de gevolmachtigd onderschrijver optreedt, draagt het risico.

Voorbeeld:

Een verzekeringsmaatschappij X wenst haar eerste stappen op de markt van maritieme  
verzekeringen te zetten. Zij komt in contact met verzekeringstussenpersoon Y, die zich  
specialiseert in maritieme verzekeringen en een loyaal klantenbestand heeft opgebouwd. 
Omwille van de expertise waarover Y beschikt, beslist de verzekeringsmaatschappij om een 
volmacht te geven aan Y om de risicoanalyse uit te voeren. Verzekeringsmaatschappij X 
zal dus niet ieder contract afzonderlijk analyseren, maar vertrouwt op de correcte risico- 
inschatting door Y. Deze volmacht laat Y ook toe om de premie te bepalen, in functie van de 
inschatting van het risico binnen de limieten van zijn mandaat, alsook om het contract op te 
stellen, af te sluiten en te ondertekenen. 
Wanneer de verzekeringspolis wordt afgesloten met de verzekeringnemer, vermeldt deze 
de naam X als verzekeringsmaatschappij. Y ondertekent met ‘Y, als gevolmachtigde van  
verzekeringsmaatschappij X’. Zo is het duidelijk dat X het risico draagt en zal tussenkomen 
indien zich een schadegeval voordoet.

EEN GEVOLMACHTIGDE 

ONDERSCHRIJVER ACCEPTEERT 

DE DEKKING VAN RISICO’S VOOR 

VERZEKERINGSONDERNEMINGEN
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WAAROM WORDT EEN NIEUWE CATEGORIE VAN 
VERZEKERINGSTUSSENPERSOON INGEVOERD?

EEN GEVOLMACHTIGD ONDERSCHRIJVER 

IS GEEN KLASSIEK VERZEKERINGS-

TUSSENPERSOON. DE NIEUWE CATEGORIE  

MAAKT DIT DUIDELIJK

De activiteit van gevolmachtigde onderschrijver was in het verleden niet altijd goed gekend 
op de Belgische markt. Gevolmachtigde onderschrijvers werden vaak verward met de  
verzekeraar voor wie zij optraden. Sommige verzekeringsnemers en professionelen dachten  
foutief dat gevolmachtigde onderschrijvers zelf risico’s dekten. 

De invoering van een aparte categorie beoogt onder andere om de eigenheid van het beroep van 
gevolmachtigde onderschrijver te erkennen. Door deze categorie duidelijk af te scheiden van die van 
de klassieke verzekeringstussenpersoon is er meer transparantie over de rol van gevolmachtigde 
onderschrijvers. Kenmerkend is dat zij risico’s accepteren voor rekening van een verzekerings- 
onderneming. Vaak bepalen gevolmachtigde onderschrijvers ook de verzekeringspremies.

De FSMA deed in de zomer van 2018 een marktonderzoek in België naar tussenpersonen die deze 
activiteit reeds uitoefenden. Ook vanuit het Verenigd Koninkrijk wordt deze activiteit traditioneel 
veel uitgeoefend door gespecialiseerde tussenpersonen. Door de brexit verdwijnt mogelijk een 
deel van dit aanbod. De nieuwe categorie verhoogt de kans dat een gespecialiseerd aanbod van 
verzekeringen, die voor ondernemingen vaak cruciaal zijn, behouden kan blijven.

AAN WELKE VEREISTEN MOET DE GEVOLMACHTIGDE 
ONDERSCHRIJVER VOLDOEN?

De gevolmachtigde onderschrijver is altijd een verzekeringstussenpersoon. Hij mag de activiteit 
slechts uitoefenen indien de FSMA hem in het publieke register van de verzekeringstussen- 
personen voorafgaandelijk heeft ingeschreven in de categorie van gevolmachtigde onderschrijver.

Voor een inschrijving moet een gevolmachtigde onderschrijver aan haast dezelfde  
voorwaarden voldoen als een verzekeringsmakelaar. Een gevolmachtigde onderschrijver is evenwel niet  
verplicht om onafhankelijk te zijn. In tegenstelling tot een verzekeringsmakelaar mag hij  
exclusief of bijna exclusief werken voor één bepaalde verzekeringsonderneming. Een  
gevolmachtigde onderschrijver moet ook aan bijkomende regels voldoen.

EEN GEVOLMACHTIGDE 

ONDERSCHRIJVER MOET BESCHIKKEN 

OVER EEN PASSENDE ORGANISATIE
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BESCHIKKEN OVER EEN PASSENDE INTERNE ORGANISATIE

De gevolmachtigde onderschrijver moet beschikken over een passende interne  
organisatie om de risico’s van zijn activiteit te beheersen. Hij moet zijn organisatie afstemmen op 
de aard, de omvang en de complexiteit van de uitgeoefende activiteiten. Vaak zal de verzekerings- 
maatschappij waarvoor hij optreedt in haar volmacht al bepaalde vereisten opleggen. Dat doet ze 
omdat zij het risico draagt als er zich problemen voordoen. De verzekeringsonderneming moet 
perfect weten welke risico’s de gevolmachtigde onderschrijver namens haar en voor haar rekening 
heeft onderschreven. De gevolmachtigde onderschrijver moet zich dus goed organiseren om de 
nodige informatie tijdig en consequent aan de verzekeringsonderneming te communiceren.

In zekere zin is de organisatievereiste voor gevolmachtigde onderschrijvers dan ook de  
tegenhanger van de organisatievereiste voor verzekeringsondernemingen. 

De wet voorziet dat de Koning bijkomende voorwaarden op het vlak van organisatie kan opleggen.

INFORMATIEVERPLICHTINGEN

De gevolmachtigde onderschrijver moet, net zoals iedere andere verzekeringstussenpersoon, op 
een duidelijke en transparante wijze communiceren. Daarenboven zijn er bijzondere informatie-
verplichtingen die gelden voor de gevolmachtigde onderschrijver:

 / Hij moet op zijn website vermelden voor welke verzekeringsondernemingen hij kan optreden en 
voor welke verzekeringstakken. Als hij geen website heeft, moet hij deze informatie op verzoek 
van de klant verstrekken op een duurzame drager. 

 / Hij vermeldt op iedere verzekeringspolis de naam van de verzekeringsmaatschappij die het 
risico dekt of meerdere namen indien er meerdere verzekeringsmaatschappijen hiervoor 
instaan.

VERBOD VAN CUMUL MET EEN INSCHRIJVING ALS ‘KLASSIEKE’ 

VERZEKERINGSTUSSENPERSOON

Een gevolmachtigde onderschrijver mag zijn activiteit niet cumuleren met een inschrijving in 
een andere categorie zoals verzekeringsmakelaar, -agent of -subagent. De gevolmachtigde  
onderschrijver treedt immers op als vertegenwoordiger van de verzekeraar en accepteert 
zelf risico’s voor diens rekening. De klassieke verzekeringsbemiddelaar bemiddelt tussen de  
verzekeringsnemer en de verzekeraar zonder dat hij zelf aspecten zoals de polisvoorwaarden en 
de premie kan bepalen. 

Een cumul van beide activiteiten leidt tot onduidelijkheid en verwarring over de hoedanigheid 
waarin de tussenpersoon optreedt en houdt een onverzoenbaar belangenconflict in. 

Het is wel mogelijk dat twee verbonden vennootschappen ingeschreven zijn, elk in een andere 
categorie. Zo zou bijvoorbeeld, binnen een groep, één vennootschap zich als verzekerings- 
makelaar kunnen inschrijven, terwijl een andere groepsvennootschap zich inschrijft als  
gevolmachtigde onderschrijver.
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WAT MOET U DOEN ALS U DE ACTIVITEITEN VAN  
EEN GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVER 
UITOEFENT?

NOTIFICEER DE FSMA TIJDIG ALS U 

WIL GENIETEN VAN HET TIJDELIJKE 

OVERGANGSREGIME

EEN OVERGANGSPERIODE VOOR REEDS  

ACTIEVE GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVERS 

U MAG UW ACTIVITEIT VAN GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVER VERDER BLIJVEN UITOEFENEN 

TIJDENS EEN OVERGANGSPERIODE ALS U REEDS INGESCHREVEN BENT ALS TUSSENPERSOON 

OP 10 APRIL 2019. DAARVOOR MOET U UITERLIJK 10 JULI 2019 DE FSMA NOTIFICEREN DAT U 

DEZE ACTIVITEIT UITOEFENT. DIT KUNT U UITSLUITEND DOEN DOOR EEN EMAIL TE STUREN NAAR  

TPC@FSMA.BE MET VERMELDING VAN DE NAAM VAN UW ONDERNEMING, UW ONDERNEMINGSNUMMER, 

EN DE VERMELDING DAT U ACTIVITEITEN ALS GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVER UITOEFENT. 

U HEEFT VERVOLGENS DE TIJD TOT 10 APRIL 2020 OM EEN AANVRAAG TOT INSCHRIJVING 

ALS GEVOLMACHTIGDE ONDERSCHRIJVER IN TE DIENEN. DE FSMA ZAL U CONTACTEREN EN U VERDER 

INFORMEREN OVER DE PRAKTISCHE MODALITEITEN.

NIEUWE INSCHRIJVING ALS GEVOLMACHTIGDE 
ONDERSCHRIJVER
Indien u op 10 april 2019 niet was ingeschreven als verzekeringstussenpersoon 
en de activiteit van gevolmachtigde onderschrijver wenst uit te oefenen, moet u  
onmiddellijk zich inschrijven als verzekeringstussenpersoon in de categorie van gevolmachtigde  
onderschrijver. Zolang u niet bent ingeschreven, mag u de activiteit van gevolmachtigde  
onderschrijver niet uitoefenen. 

Opgelet! Indien u tegen uiterlijk 10 april 2020 geen aanvraag tot  
inschrijving indient, of uw aanvraag tot inschrijving wordt geweigerd omdat u niet 
aan de wettelijke voorwaarden voldoet, mag u de activiteit van gevolmachtigde  
onderschrijver niet langer uitoefenen.

FSMA-nieuwSbrieF	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6


