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Deze mededeling is bestemd voor alle personen actief in verzekeringsdistributie en 
herverzekeringsdistributie. 

 

Een nieuw koninklijk besluit van 18 juni 20191, dat onder meer nieuwe regels vaststelt met betrekking 
tot de vereiste beroepskennis voor de toegang tot de activiteit van verzekeringsdistributie, is op 
25 juni 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en op 5 juli 2019 in werking getreden.  
Op 26 juni 2019 heeft de FSMA een nieuwsbrief gepubliceerd om de sector over de publicatie van dat 
koninklijk besluit te informeren. 

In die nieuwsbrief licht de FSMA toe dat wordt overgeschakeld van een systeem van examens per 
verzekeringstak naar een systeem van examens op basis van modules om aan te tonen dat de vereiste 
kennis is verworven. 

De FSMA is zich er van bewust dat deze nieuwe examens niet zijn geïmplementeerd op het moment 
van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit op 5 juli 2019. 

Daarom heeft zij, in overleg met de organisatoren van de huidige erkende examens, een lijst 
goedgekeurd van de momenteel bestaande examens, die het tijdelijk mogelijk maken om aan de 
nieuwe vereisten te voldoen totdat de nieuwe examens op 1 september 2020 effectief zullen zijn 
ingevoerd.  

Gedurende die overgangsperiode kunnen de personen voor wie een voorwaarde inzake 
beroepskennis geldt, nog opteren voor het niveau “basiskennis” of het niveau “beroepskennis”, 
afhankelijk van de functies die zij wensen uit te oefenen. Noteer dat de basiskennis enkel toegang 
geeft tot de functie van “persoon in contact met het publiek”. 

  

                                                           
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. 

 

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/newsletter/2019-06_newsletter_directiveidd_nl.pdf
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De examenlijst ziet er als volgt uit: 

i. Iedereen die actief is in verzekeringsdistributie moet slagen voor de huidige examens om 

aan te tonen dat hij/zij de beroepskennis inzake “wetgeving” en “AssurMiFID” heeft 

verworven; 

ii. In functie van hun activiteiten moeten de betrokkenen slagen voor de volgende examens: 

a. voor de activiteiten “niet-leven”: de examens die aantonen dat zij de beroepskennis 

hebben verworven over de volgende verzekeringen/takken: 

i. Algemene burgerlijke aansprakelijkheid (tak 13); 

ii. BA Motorrijtuigen (tak 10a) en Voertuigcasco (tak 3); 

iii. Verzekering Brand en natuurevenementen (tak 8) en Verzekering Andere 

schade aan goederen (tak 9); 

iv. Ongevallenverzekeringen (tak 1a) en Ziekteverzekeringen (tak 2); 

b. voor de activiteiten “leven” (zonder onderscheid tussen “leven met 

beleggingscomponent” en “leven zonder beleggingscomponent”): de examens die 

aantonen dat de betrokkenen de beroepskennis hebben verworven over de volgende 

materies en verzekeringen/takken:  

i. de wetgeving over de voorkoming van het witwassen van geld; 

ii. tak 21; 

iii. tak 23. 

Deze vereisten inzake beroepskennis gelden voor alle personen die sinds 28 december 2018 zijn 
ingeschreven of aangeduid in een gereglementeerde functie inzake verzekeringsdistributie. 
Overeenkomstig artikel 21, §2, van bovengenoemd koninklijk besluit van 18 juni 2019 zal de FSMA 
voor al deze personen nagaan of zij aan de minimumvereisten voldoen. Indien de FSMA daarbij zou 
vaststellen dat een persoon niet voldoet aan de door het koninklijk besluit opgelegde vereisten, zal 
de betrokken persoon over een termijn van twee maanden beschikken om aan deze vereisten te 
voldoen door te slagen voor de in voornoemde lijst vermelde examens die hij/zij nog niet heeft 
afgelegd. 


