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2. Houd uw inschrijvingsdossier steeds actueel!
3. Beste wensen!

1. VERJAARDAG WET-CAUWENBERGHS
De Wet van 27 maart 1995 over de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen
- de Wet-Cauwenberghs in het verzekeringsjargon - bestaat 25 jaar. Deze wet regelde voor het
eerst de toegangsvoorwaarden voor de verzekeringstussenpersonen en organiseerde de controle
op hun activiteiten.
De Wet-Cauwenberghs onderging verschillende wijzigingen. De Wet van 22 februari 2006
breidde bijvoorbeeld het toepassingsgebied van de Wet-Cauwenberghs uit tot herverzekeringsbemiddeling. De bepalingen ervan werden uiteindelijk opgenomen in de Wet van 4 april 2014
betreffende de verzekeringen. Deze wet had onder meer tot doel om de bestaande wetgeving
over de bescherming van de verzekeringsverbruiker te vereenvoudigen door deze op te nemen
in één enkele wet.

2. HOUD UW INSCHRIJVINGSDOSSIER STEEDS ACTUEEL
Elke tussenpersoon is verplicht om alle gegevens van zijn inschrijvingsdossier steeds
actueel te houden in de online-applicatie van de FSMA. Denk maar aan adreswijzigingen, de identiteit van de leidinggevenden, het aantal tewerkgestelde PCP’s, …
Ook belangrijk is om de eventuele stopzetting van een inschrijving door te geven nog vóór
het einde van het jaar.

De FSMA moet als toezichthouder steeds over de meest recente gegevens beschikken.
U heeft toegang tot uw elektronisch inschrijvingsdossier via mcc-info.fsma.be. Meer
info over hoe u uw inschrijvingsdossier raadpleegt en hoe u dit wijzigt, vindt u terug
op onze website via volgende link: https://mcc-info.fsma.be/nl/werking-cabrio.

// Log steeds in met hetzelfde certificaat als dat waaraan uw dossier is gekoppeld.
// Via
// Via

raadpleegt u de inhoud van uw dossier.
start u een wijzigingsaanvraag en kunt u uw inschrijvingsdossier aanpassen.

Let op! Vergeet niet om uw wijzigingsaanvraag opnieuw in te dienen via de knop
‘uw wijzigingen versturen naar de FSMA’.
PAS WANNEER DE STATUS VAN UW AANVRAAG OP ‘IN ONDERZOEK’ STAAT,
HEEFT DE FSMA UW WIJZIGINGSAANVRAAG GOED ONTVANGEN EN KAN DE
FSMA DEZE BEHANDELEN.
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3. BESTE WENSEN!
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