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Praktische beroepservaring in 
(her)verzekeringen

Ervaring mag niet ouder dan zes of 
tien jaar zijn

Tussenpersonen in verzekeringen en her-
verzekeringen die zich inschrijven in de categorie 
van makelaar of agent moeten aantonen dat zij 
beschikken over beroepservaring. Afhankelijk van de 
diploma’s of attesten en de categorie waarin de 
tussenpersonen zich inschrijven, varieert de vereiste 
beroepservaring van zes maanden tot vijf jaar.

Tot voor kort volstond het dat de tussenpersoon 
aantoonde dat hij ervaring had. De wetgever legde 
niet vast dat deze ervaring moest verworven zijn 
binnen een bepaalde periode vóór het indienen van 
de aanvraag tot inschrijving.

Sinds 9 november 2015 is een nieuw wetsartikel van 
kracht dat een limiet stelt aan de ervaring die in 
aanmerking kan genomen worden.

Voortaan moet de verzekeringstussenpersoon de 
beroepservaring verwerven binnen een periode van 
zes jaar voorafgaand aan zijn aanvraag tot 
inschrijving. Voor een herverzekeringstussenpersoon 
geldt een periode van tien jaar.

Inhoud van de praktische ervaring 

De tussenpersoon moest bij zijn aanvraag aantonen 
dat hij ervaring had in verzekeringsbemiddeling of 
herverzekeringsbemiddeling.

De FSMA aanvaardt nu ook andere ervaring in 
verzekeringen of herverzekeringen dan  
verzekeringsbemiddeling. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
om ervaring als leidinggevende van een afdeling 
schadebeheer of  als inspecteur.  Deze verruiming is 
nodig om te vermijden dat personen die binnen een 
verzekeringsbedrijf zijn doorgegroeid naar leiding-
gevende of controlerende functies niet meer zouden 
voldoen aan de vereiste,  praktische ervaring. 

Meer uitleg daarover kan u  lezen in de FAQ’s over de 
verzekeringsbemiddeling die de FSMA op haar 
website publiceert.
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http://www.fsma.be/nl/Site/Repository/faq/faqvtvz.aspx


Bewijs van kennis van de 
witwasreglementering

De FSMA krijgt regelmatig 
vragen over wie het bewijs 
moet leveren van de kennis 
van de witwasreglementering

Makelaars en niet-exclusieve agenten die bemiddelen in 
producten ‘leven’ moeten bij hun aanvraag tot 
inschrijving in het register bewijzen dat zij over de vereiste 
kennis beschikken. Hetzelfde geldt voor hun 
verantwoordelijken voor de distributie en hun 
subagenten.

Ook de personen in contact met het publiek die bij hen 
werkzaam zijn, moeten over de vereiste kennis van de 
witwaswetgeving beschikken. Bovendien moeten 
voornoemde tussenpersonen hun medewerkers 
voldoende opleiden en sensibiliseren in deze materie. De 
FSMA kan bij deze tussenpersonen controleren hoe zij 
deze verplichting invullen. 

Ten aanzien van personen in contact met het publiek die 
sinds 1 januari 2015 voor het eerst deze functie 
uitoefenen, zal de FSMA nog meer aandacht hebben voor 
het bewijs van hun technische kennis van de 
witwasreglementering. 

Kennis van de witwasreglementering wordt bewezen met:

een masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld 
diploma;

een bachelordiploma met voldoende studiepunten in 
verzekeringen en bedrijfsbeheer of een daarmee 
gelijkgesteld diploma;

een attest van slagen in een door de FSMA erkend 
examen over de wet van 11 januari 1993 tot voorko-
ming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Exclusieve verzekeringsagenten 'leven', hun 
verantwoordelijken voor de distributie, hun personen in 
contact met het publiek en hun subagenten moeten de 
witwasreglementering kennen maar niet bewijzen: dat 
bewijs is te leveren door hun principaal.
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Nieuwe toelichtingsnota bij de 
aanvraag tot inschrijving van 
verzekeringstussenpersonen
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Nieuwe ‘vragen en antwoorden’ 
(FAQ) over de verzekeringsbemid-
deling

De FSMA heeft een nieuwe toelichtingsnota 
gepubliceerd bij de aanvraagformulieren voor de 
inschrijving van verzekeringstussenpersonen. Deze 
herneemt alle wetswijzigingen tot en met november 
2015.

Daarbij werd getracht de opbouw en de inhoud van 
de toelichtingsnota beter te laten aansluiten bij de 
aanvraagformulieren voor inschrijving van 
verzekeringstussenpersonen.

Doel van de publicatie van de nieuwe « vragen en 
antwoorden » is o.a.:

het updaten van de teksten;

de verplichtingen voor verzekeringstussenper-
sonen, voortvloeiend uit de witwaswetgeving, 
verduidelijken;

een beter overzicht te geven van de vereiste 
beroepskennis voor de verzekeringstussenper-
sonen, de verantwoordelijken voor de distributie 
en de personen in contact met het publiek, en dit 
naargelang de categorie waarin de tussenpersoon 
is ingeschreven.

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul Servais, Congresstraat 12-14, 1000 BRUSSEL
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