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In deze nieuwsbrief

OEFENT U VERZEKERINGSDISTRIBUTIE UIT
ALS NEVENACTIVITEIT?

IN DEZE NIEUWSBRIEF
Pourquoi ces informations pourraient vous concerner ?
Waarom is deze nieuwsbrief aan u gericht?
Uw onderneming is momenteel ingeschreven in het register van de bemiddelaars in
consumentenkrediet, in de categorie van de agenten in nevenfunctie, op grond van het feit
dat u consumentenkredieten aanbiedt als aanvulling op een goed of een dienst die geleverd
wordt in het kader van uw hoofdactiviteit.
Het wetgevend kader dat hieronder beschreven is, kan eveneens van toepassing zijn op u,
wanneer u aan uw klanten verzekeringsproducten aanbiedt als aanvulling op het goed dat u
verkoopt of de dienst die u levert.
Als dit het geval is, valt u mogelijk in de categorie van nevenverzekeringstussenpersonen.
Wij nodigen u uit om deze nieuwsbrief aandachtig te lezen. Als u vragen heeft, kunt u contact
met ons opnemen via mcc@fsma.be.
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1. 28 DECEMBER 2020: EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE DIE VAN
TOEPASSING IS OP DE VERPLICHTING OM EEN INSCHRIJVINGSAANVRAAG
IN TE DIENEN
Maak het volgende onderscheid: was u op 28 december 2018 al actief als nevenverzekeringstussenpersoon of niet:

Ja, u was op 28 december 2018 al actief als
nevenverzekeringstussenpersoon.

Neen, u was op 28 december 2018 nog niet
actief als nevenverzekeringstussenpersoon,
maar u wenst die activiteit uit te oefenen.

// Tenzij u onder een vrijstelling valt, hebt u
vanaf 28 december 2018 twee jaar de tijd
om uw aanvraag in te dienen. U moet dus
uiterlijk 28 december 2020 uw aanvraag
hebben ingediend.

// Tenzij u onder een vrijstelling valt, moet
u een inschrijvingsaanvraag indienen
bij de FSMA vóórdat u van start gaat
met de distributie van verzekeringen.

// Tijdens de overgangsperiode mag u
uw verzekeringsdistributieactiviteiten
tijdelijk voortzetten. Als u niet uiterlijk
op 28 december 2020 uw inschrijvingsaanvraag indient of als de FSMA uw
inschrijvingsaanvraag weigert, moet u
uw verzekeringsdistributieactiviteiten
stopzetten.

Bent u ondertussen toch al van start
gegaan met die activiteit, en stelt u nu
vast dat u zich moet inschrijven, dan moet
u uw activiteit onmiddellijk stopzetten tot
u ingeschreven bent.

2. GA NA OF U VOLDOET AAN DE VRIJSTELLINGSVOORWAARDEN
De FSMA heeft twee nieuwsbrieven gepubliceerd om u te helpen te bepalen of u zich als nevenverzekeringstussenpersoon moet inschrijven, of dat u in aanmerking komt voor de vrijstellingsregeling:
•

Nieuwsbrief 'Doe de test: bent u een (vrijgestelde) nevenverzekeringstussenpersoon?'
gepubliceerd op 24 september 2019 op de website van de FSMA;

•

Nieuwsbrief 'Nevenverzekeringstussenpersonen - Kernpunten en verduidelijking van een aantal
begrippen' gepubliceerd op 29 juni 2020 op de website van de FSMA.

3. INDIEN U NIET VRIJGESTELD BENT, MAAR WEL ONDER DE
OVERGANGSREGELING VALT, MOET U UW AANVRAAG UITERLIJK
28 DECEMBER 2020 INDIENEN
Met het oog op het aflopen van deze overgangsperiode, nodigt de FSMA u uit om uw statuut
(al dan niet vrijgesteld) te controleren en om eventueel een inschrijvingsaanvraag in te dienen via
de onlineapplicatie.
Alle praktische informatie vindt u op https://mcc-info.fsma.be.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat elke persoon die in België of op Belgisch
grondgebied de activiteit van verzekeringstussenpersoon uitoefent zonder
ingeschreven te zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke of reglementaire
bepalingen, zich blootstelt aan administratieve of strafrechtelijke sancties.
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