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Checklists
Checklist theoretische beroepskennis (her)verzekeringsdistributie
Inschrijving als TUSSENPERSOON-NATUURLIJKE PERSOON als (her)verzekeringsmakelaar, -agent, -subagent, nevenverzekeringstussenpersoon of als
gevolmachtigde onderschrijver
Betrokken verantwoordelijke personen:
1. Natuurlijke persoon zelf
2. Verantwoordelijke voor de distributie bij de tussenpersoon-natuurlijke persoon
Theoretische kennis:
U moet voor elke persoon telkens één van de opties kunnen aanduiden in de kolom Diploma, en één van de opties uit dezelfde rij in de andere kolommen.
Voor alle diploma’s geldt dat ook gelijkgestelde diploma’s in aanmerking komen. Er zijn twee types van “goedgekeurd attest” voor wat de technische kennis betreft: (1) attest dat de persoon vóór 1/1/2015 was
ingeschreven voor een door de FSMA erkende cursus en met vrucht een test heeft afgelegd ten laatste op 31/12/2017, en (2) attest dat de persoon na 1/1/2015 is geslaagd in (een) door de FSMA erkend(e)
examen(s). Een attest kan over meerdere onderdelen gaan. Enkel de ervaring verworven binnen de laatste 6 jaar komt in aanmerking.
: dit icoontje betekent dat u document(en) aan de FSMA moet bezorgen als bewijs. In de andere gevallen baseert de FSMA zich hetzij op de gegevens waarover zij al beschikt in het kader van haar
toezichtsopdrachten, hetzij op de antwoorden op de vragenlijst die elke verantwoordelijke persoon moet invullen.

Diploma
☐

Masterdiploma met minstens 5 studiepunten in technische kennis verzekeringen

☐

Ander masterdiploma

☐

Bachelordiploma met minstens 11 studiepunten in technische kennis verzekeringen

Technische kennis verzekeringen
☐

Moet geen bijkomend bewijs technische kennis verzekeringen bezorgen

☐

Moet geen bijkomend bewijs technische kennis verzekeringen bezorgen

☐

Moet geen bijkomend bewijs technische kennis verzekeringen bezorgen
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Diploma
☐
☐
☐

X

Ander bachelordiploma
Getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs (HSO)
of een equivalent diploma
Geen getuigschrift HSOX
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Technische kennis verzekeringen
☐






Goedgekeurd(e) attest(en) kennis inzake :
De wetgeving*
De gedragsregels
De witwaswetgevingo
De theoretische kennis per module overeenstemmend met de gewenste type(n) van
producten waarvoor de tussenpersoon is ingeschreven*

Deze mogelijkheid bestaat enkel voor personen die ingeschreven zijn in het kader van het overgangsregime van 1996 als natuurlijke persoon of als verantwoordelijke voor de distributie.
Deze vereiste geldt voor alle personen die sinds 28 december 2018 zijn ingeschreven of zijn aangeduid in een gereglementeerde functie inzake verzekeringsdistributie. Niet vereist voor personen die voor deze
datum ingeschreven waren als verzekeringstussenpersoonof aangeduid als verantwoordelijke voor de distributie bij een verzekeringstussenpersoon en die minder dan 5 jaar uit het register zijn; de vrijstelling is
beperkt tot de typen van producten waarvoor de persoon was ingeschreven of aangeduid. Voor meer details betreffende de te volgen erkende examens, zie Mededeling van 18 juli 2019.
o Enkel voor personen die actief zijn in ‘Leven’.
*
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Praktische ervaring:
Makelaar of
Gevolmachtigde onderschrijver

Agent

Subagent

Nevenverzekeringstussenpersoon

12 maanden

6 maanden

6 maanden

n.v.t.

24 maanden

12 maanden

6 maanden

n.v.t.

12 maanden

6 maanden

6 maanden

n.v.t.

12 maanden

6 maanden

6 maanden

n.v.t.

Getuigschrift van hoger middelbaar
onderwijs dat toegang geeft tot het hoger
onderwijs (HSO) of een equivalent diploma

12 maanden

6 maanden

6 maanden

n.v.t.

Geen getuigschrift HSOX

12 maanden

6 maanden

6 maanden

n.v.t.

Diploma

☐

☐

☐

☐

☐

☐

X

Masterdiploma met minstens 5 studiepunten
technische kennis inzake verzekeringen
Ander masterdiploma

Bachelordiploma met minstens 11
studiepunten in technische kennis verzekeringen

Ander bachelordiploma

Deze mogelijkheid bestaat enkel voor personen die ingeschreven zijn in het kader van het overgangsregime van 1996 als natuurlijke persoon of als verantwoordelijke voor de distributie.

