FSMA_2020_04 van 6/05/2020

Deze mededeling is gericht aan alle personen die actief zijn in verzekerings- en
herverzekeringsdistributie.

I.

Aanpassing van Mededeling FSMA_2019_14

Door de omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht kwam er een grondige hervorming van het
systeem omtrent de vereiste beroepskennis voor de toegang tot het beroep van
verzekeringstussenpersoon.
Volgens Mededeling FSMA_2019_14 over de ‘overgangsperiode voor het nieuwe examensysteem in
de verzekeringssector’ kunnen de huidige erkende examens waarmee een persoon kan aantonen dat
hij beschikt over de vereiste beroepskennis inzake verzekeringen, nog worden afgelegd als die
persoon een nieuwe activiteit wil aanvatten. De mededeling vermeldt ook welke examens precies
moeten worden afgelegd in die overgangsperiode, afhankelijk van de activiteiten die de
verzekeringstussenpersoon wil uitoefenen.
Aanvankelijk was in de mededeling bepaald dat de overgangsperiode liep tot 31 augustus 2020,
waarna de nieuwe examens op 1 september 2020 in werking zouden treden.
De FSMA is er evenwel van op de hoogte gebracht dat nagenoeg alle examensessies zijn geschorst
door de coronacrisis.
In overleg met de organisatoren van de examens heeft de FSMA dan ook besloten om de
overgangsperiode met 4 maanden te verlengen tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 zullen
de nieuwe examens worden afgenomen.
II.

Geldigheidsduur van de huidige erkende examens

Nu er nieuwe examens zijn opgesteld waarvan de inhoud en de structuur zijn aangepast aan de
gewijzigde reglementering, zal een kandidaat in de toekomst niet langer met de huidige erkende
examens kunnen aantonen dat hij de beroepskennis bezit die de nieuwe reglementering vereist.
Billijkheidshalve wordt er voor personen die de huidige examens eerstdaags nog zouden afleggen, een
overgangsperiode ingevoerd waarin het bewijs dat ze – voor 31 december 2020 – geslaagd zijn voor
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die examens wordt aanvaard voor een eerste aanstelling in een gereglementeerde functie1 of een
eerste inschrijving als verzekeringstussenpersoon, en dit tot en met 30 april 20222.
Deze geldigheidsbeperking geldt ook voor de opleidingen die de FSMA vóór 2015 had erkend. Dat zijn
de opleidingen die de FSMA had erkend in het kader van de regeling voor het bewijs van
beroepskennis die van toepassing was vóór het systeem van erkende examens werd ingevoerd op 1
januari 20153 en die onder meer georganiseerd werden door bepaalde gereglementeerde
ondernemingen of opleidingsinstellingen.
De geldigheidsbeperking van de huidige erkende examens alsook van de voormalige erkende
opleidingen geldt evenwel niet voor personen die nu zijn ingeschreven in het register van de
verzekeringstussenpersonen of zijn aangesteld in een gereglementeerde functie, voor zover zij
ingeschreven blijven of aangesteld blijven in deze functie. Ze geldt evenmin voor personen die
conform de nieuwe reglementering geacht worden de beroepskennis te bezitten.

1

Hier wordt de functie bedoeld van effectieve leider die de facto verantwoordelijk is voor de verzekeringsdistributie alsook
de functie van verantwoordelijke voor de distributie. Voor personen in contact met het publiek die niet met naam zijn
aangemeld bij de FSMA, wordt de geldigheid van hun examens op analoge wijze erkend voor zover ze kunnen aantonen (a)
dat ze actief waren voor 30 april 2022 en (b) dat ze geslaagd zijn voor alle examens als vereist op het ogenblik waarop ze hun
werkzaamheden hebben aangevat.
2 Voor zover ze daadwerkelijk geslaagd zijn voor alle examens als bedoeld in de voormelde Mededeling FSMA_2019_14.
3
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de Mededeling FSMA_2014_15 van 15/12/2014.

