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

Door de huidige gezondheidscrisis is een groot deel van de examensessies in de verzekeringssector 
opgeschort. Daarom is beslist om de kandidaten die voor 31 december 2020 voor de oude erkende 
examens per verzekeringstak zijn ingeschreven, drie maanden extra tijd te geven om voor die examens 
te slagen. Deze mededeling heeft betrekking op de personen die vóór 31 december 2020 voor een of 
meer erkende examens per verzekeringstak zijn ingeschreven. Zij kunnen zich beroepen op het feit 
dat zij tussen 1 januari tot en met 31 maart 2021 voor dat(die) examen(s) zijn geslaagd, om aan te 
tonen dat zij over de vereiste beroepskennis beschikken.  

Het nieuwe examensysteem op basis van modules zal daarentegen wel degelijk in werking treden op 
1 januari 2021. 

 

Door de omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht kwam er een grondige hervorming van het 
systeem van de vereiste beroepskennis voor de toegang tot het beroep van 
verzekeringstussenpersoon. Zo zijn nieuwe regels1 voor de beroepskennis vastgesteld en wordt het 
examensysteem per verzekeringstak vervangen door een examensysteem op basis van modules.  

In een mededeling2 heeft de FSMA aangekondigd dat de huidige erkende examens per verzekeringstak 
tijdelijk nog mogen worden afgelegd door personen die een nieuwe activiteit willen aanvatten.  

Die mededeling vermeldt ook welke examens precies moeten worden afgelegd in die 
overgangsperiode, in functie van de activiteiten die de verzekeringstussenpersoon wenst uit te 
voeren. 

 

                                                           
1  Koninklijk besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19° /1, 264, 266, 268 en 273 van de wet 

van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 
2  Mededeling FSMA_2019_14 van 18 juli 2019 over de “Overgangsperiode voor het nieuwe examensysteem in 

de verzekeringssector”. 

 

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/wg/kbar/2019-06-18_kb_ar.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/wg/kbar/2019-06-18_kb_ar.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2019/fsma_2019_14_nl.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2019/fsma_2019_14_nl.pdf


  
2/2 / FSMA_2020_18 dd. 15/12/2020  

Aanvankelijk bepaalde die mededeling dat de overgangsperiode op 31 augustus 2020 zou aflopen, 
waarna het nieuwe modulaire examensysteem op 1 september 2020 in werking zou treden. In de 
context van de huidige gezondheidscrisis is de FSMA er echter herhaaldelijk van op de hoogte 
gebracht dat een groot deel van de examensessies zijn opgeschort. 

Naar aanleiding van de opschorting van de examensessies in de maanden maart, april en mei 2020 is 
de overgangsperiode met vier maanden verlengd tot 31 december 2020 en is de inwerkingtreding van 
het nieuwe modulaire examensysteem uitgesteld tot 1 januari 2021 (zie mededeling FSMA_2020_04 
van 6 mei 20203). 

Hoewel de examensessies ook in de maanden november en december 2020 zijn opgeschort, zal de 
inwerkingtreding van het nieuwe modulaire examensysteem niet opnieuw worden uitgesteld. Vanaf 
1 januari 2021 zullen dus de nieuwe examens kunnen worden afgelegd.  

De FSMA heeft daarentegen wel beslist om de overgangsperiode voor de oude examens opnieuw met 
drie maanden te verlengen. Zo krijgen de eerder ingeschreven kandidaten de kans om tot 31 maart 
2021 voor die examens te slagen. Bijgevolg zullen de kandidaten die zich voor 31 december 2020 voor 
een of meer erkende examens per verzekeringstak hebben ingeschreven, zich op het slagen voor die 
examens kunnen beroepen om aan te tonen dat zij over de vereiste beroepskennis beschikken. Dat 
kan dus ook als zij pas tussen 1 januari tot en met 31 maart 2021 voor die examens zijn geslaagd. 

De FSMA wijst erop dat de geldigheid van de erkende examens per verzekeringstak om de 
beroepskennis aan te tonen bij een eerste aanstelling in een gereglementeerde functie, na 30 april 
2022 vervalt (zie mededeling FSMA_2020_04 van 6 mei 2020). 

                                                           
3 Mededeling FSMA_2020_04 van 6 mei 2020 over de “Inwerkingtreding van het nieuwe examensysteem voor 
de verzekeringssector en geldigheid van de vorige systemen”. 

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2020/fsma_2020_04_nl.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2020/fsma_2020_04_nl.pdf

