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MINDER ADMINISTRATIE VOOR DE TUSSENPERSONEN EN 
DE KREDIETGEVERS DANKZIJ VERDERE VERBETERINGEN 

AAN DE ONLINE CABRIO APPLICATIE

Nieuwsbrief



IN DEZE NIEUWSBRIEF

De FSMA heeft enkele aanpassingen gedaan aan de online-applicatie CABRIO voor de 
tussenpersonen en de kredietgevers.

In deze Newsletter leest u hier meer over.

 / U verhuist? Adreswijzigingen doorgeven aan de FSMA behoort voortaan tot het 
verleden! 

 / Voor de verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen in bank- en beleggings- 
diensten: eenvoudiger beheer van uw inschrijvingsdossier in CABRIO omtrent de 
Belgische kantoren.

 / Kortere en eenvoudigere modeldocumenten

 / Snellere verwerking van uw wijzigingsaanvraag bij eenvoudige wijzigingen

 / Houd uw inschrijvingsdossier steeds actueel
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1. U VERHUIST? ADRESWIJZIGINGEN DOORGEVEN AAN DE FSMA 

BEHOORT VOORTAAN TOT HET VERLEDEN! 

De FSMA wil meer gebruik maken van de beschikbare gegevens in de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen (KBO).

Vanaf het moment dat uw nieuw adres in de KBO werd aangepast, herneemt de FSMA deze 
nieuwe adresgegevens automatisch in uw inschrijvingsdossier als tussenpersoon of kredietgever. 
Dit is ook het geval bij een eerste aanvraag tot inschrijving.

Zo hoeft u in geval van een verhuizing, uw nieuwe adresgegevens niet langer afzonderlijk aan de 
FSMA mee te delen.

2. VOOR DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN EN TUSSEN- 

PERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN: EENVOUDIGER 

BEHEER VAN UW INSCHRIJVINGSDOSSIER IN CABRIO OMTRENT DE 

BELGISCHE KANTOREN.

Naast de automatische verwerking van de adreswijzigingen van uw onderneming, heeft de FSMA 
bijkomend ook een aanpassing gedaan aan het beheer van de adressen van de Belgische kantoren 
in CABRIO.

Bent u ingeschreven als verzekeringstussenpersoon of als tussenpersoon in bank- en beleggings-
diensten? Dan hoeft u voortaan niet langer elk kantoor op te geven in uw inschrijvingsdossier in 
CABRIO. 

De informatie over de vestigingseenheden van ondernemingen is immers opgenomen in de KBO, 
zodat de FSMA via deze publieke weg er een beroep op kan doen.

Voor de (her)verzekeringstussenpersonen is het bovendien ook niet meer nodig om in CABRIO 
aan elk Belgisch kantoor ten minste één VVD te koppelen. 

Dit zal zorgen voor een significante vereenvoudiging van het beheer van het inschrijvingsdossier. 
Het scherm 'Kantoren' is bijgevolg verwijderd uit de boomstructuur van de applicatie. 

Deze wijziging geldt uitsluitend voor de verzekeringstussenpersonen, de herverzekerings- 
tussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten. Voor de  
kredietbemiddelaars werd geen informatie opgevraagd over de Belgische vestigingen. Door dit 
aspect ook weg te laten bij de verzekeringstussenpersonen, de herverzekeringstussenpersonen 
en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, wordt dit aspect voortaan geharmoniseerd 
over alle statuten heen.

Aan de bijkantoren van (her)verzekeringstussenpersonen in de andere EU-lidstaten, en in IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen (op grond van het Europees paspoort), alsook voor bijkantoren in 
bepaalde derde landen, werd niets veranderd; hiervoor moet u nog steeds alle VVD alsook de  
persoon die de verantwoordelijkheid draagt voor de werking van het bijkantoor, opgeven in 
CABRIO.

Opgelet: de FSMA kan u steeds verzoeken om meer informatie te verschaffen over de locaties 
waar u uw activiteiten uitoefent, en op welke wijze u intern het toezicht op deze activiteiten heeft 
georganiseerd. Bovenstaande wijzigingen betreffen dus enkel technische aanpassingen.
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3. KORTERE EN EENVOUDIGERE MODELDOCUMENTEN

De afgelopen maanden heeft de FSMA nieuwe versies gepubliceerd van:

 / de vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een tussenpersoon;

 / de vragenlijst voor de aandeelhouders;

 / het modeldocument voor de volmacht voor de primaire contactpersoon.

Aan de inhoudelijke wettelijke vereisten werd niets gewijzigd, maar bepaalde vragen werden 

duidelijker gemaakt, de lay-out werd verbeterd en de documenten werden vele pagina's ingekort.

Bij de eerstvolgende gelegenheid dat u een van deze documenten aan de FSMA moet bezorgen, 

raden wij aan deze documenten elektronisch (bv. via de computer) in te vullen. Daarna kan u deze 

opladen in CABRIO.

4. SNELLERE VERWERKING VAN UW WIJZIGINGSAANVRAAG BIJ 

EENVOUDIGE WIJZIGINGEN

Tot slot heeft de FSMA enkele technische aanpassingen aan de CABRIO-applicatie gedaan, 
waardoor de verwerking van bepaalde eenvoudige wijzigingen efficiënter zal verlopen. 

Het gaat over aanvragen met slechts zeer beperkte wijzigingen en waarvoor u aan de FSMA geen 
documenten hoeft te bezorgen.

Door de CABRIO-applicatie slimmer in te zetten bij de verwerking van dergelijke eenvoudige 
wijzigingen, hopen wij dat wij uw wijzigingsaanvragen sneller kunnen behandelen.
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https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-04/doc_117_nl_vragenlijst_gereglementeerde_functie.docx
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-07/doc_118_nl_vragenlijst_aandeelhouder_kredietbemiddelaar_0.docx
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-07/doc_013_nl_modelvolmachten_primaire_contactpersonen.docx


HOUD UW INSCHRIJVINGSDOSSIER STEEDS ACTUEEL

Elke tussenpersoon is verplicht om in CABRIO alle gegevens van zijn inschrijvingsdossier 
steeds actueel te houden in de online-applicatie van de FSMA. Het betreft onder meer 
wijzigingen aan de identiteit van de leidinggevenden, de VVD, het aantal tewerkgestelde 
PCP’s, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, …

De FSMA moet als toezichthouder immers steeds over de meest recente gegevens 
beschikken.

Ook is het zeer belangrijk om de eventuele stopzetting van een inschrijving door te geven 
nog vóór het einde van het jaar. 

U heeft toegang tot uw elektronisch inschrijvingsdossier via:

https://www.fsma.be/nl/tussenpersonen-kredietgevers. 
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PCP’s, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, …

De FSMA moet als toezichthouder immers steeds over de meest recente gegevens 
beschikken.

Ook is het zeer belangrijk om de eventuele stopzetting van een inschrijving door te geven 
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Meer info over hoe u uw inschrijvingsdossier raadpleegt en wijzigt, vindt u terug op onze 
website via volgende link:  https://www.fsma.be/nl/werking-cabrio. 

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

/ Via  raadpleegt u de inhoud van uw dossier.

/ Via  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 AANVRAAG GOED ONTVANGEN EN KAN ZE DEZE 

BEHANDELEN.
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https://www.fsma.be/nl/tussenpersonen-kredietgevers
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