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NIEUW EXAMENSYSTEEM
De omzetting van de IDD-richtlijn in Belgisch recht leidde tot een grondige hervorming van
het examensysteem omtrent de vereiste beroepskennis voor de toegang tot het beroep van
verzekeringstussenpersoon.
In haar Mededeling FSMA_2019_141 over de overgangsperiode die loopt tot het nieuwe
examensysteem is ingevoerd, stelt de FSMA dat dit systeem op 1 september 2020 in werking
treedt. Tijdens de overgangsperiode kunnen de huidige erkende examens nog worden afgelegd
door personen die een nieuwe activiteit willen aanvatten. De mededeling vermeldt welke examens
zij moeten afleggen in die overgangsperiode, afhankelijk van de activiteiten die de verzekeringstussenpersoon wil uitoefenen.
Maar door de coronacrisis blijken bijna alle examensessies nu geschorst te zijn.
Daarom heeft de FSMA, in overleg met de organisatoren van de examens, de overgangsperiode
met 4 maanden verlengd tot 31 december 2020. Het nieuwe examensysteem wordt ingevoerd
op 1 januari 2021. Hierover heeft de FSMA een mededeling gepubliceerd op haar website.
De nieuwe examens zijn qua inhoud en structuur aangepast aan de gewijzigde reglementering. In
de toekomst zullen de betrokken personen dus niet meer met de huidige erkende examens kunnen
aantonen dat zij de nodige beroepskennis bezitten als vereist door de nieuwe reglementering.
Billijkheidshalve geldt er voor personen die de huidige examens eerstdaags nog zouden afleggen,
een overgangsperiode waarin zij met het attest van welslagen voor deze examens, behaald vóór
31 december 2020, in aanmerking komen voor een eerste aanstelling in een gereglementeerde
functie2 of een eerste inschrijving als verzekeringstussenpersoon, en dit tot en met 30 april 20223.
Ook de geldigheid van de opleidingen die vóór 2015 waren erkend door de FSMA, is beperkt. Het
gaat om de opleidingen die de FSMA had erkend in het kader van het systeem om te peilen naar
de beroepskennis dat van toepassing was vóór het systeem van erkende examens werd ingevoerd
op 1 januari 20154 en die onder meer georganiseerd werden door bepaalde gereglementeerde
ondernemingen of opleidingsinstellingen.
Merk evenwel op dat deze geldigheidsbeperking voor de huidige erkende examens en de
voormalige erkende opleidingen niet geldt voor personen die nu zijn ingeschreven in het register
van de verzekeringstussenpersonen of die een gereglementeerde functie uitoefenen, voor zover
zij ingeschreven blijven of aangesteld blijven in deze functie. Ze geldt ook niet voor personen voor
wie de nieuwe reglementering ervan uitgaat dat zij de nodige beroepskennis bezitten.

De FSMA is er zich terdege van bewust dat de PCP’s in opleiding er door de reglementering toe
gehouden zijn om binnen een bepaalde termijn te slagen in de examens. Bepaalde onder hen
planden om de erkende examens af te leggen binnen het nieuwe systeem. De FSMA heeft
inmiddels initiatieven genomen om op reglementair vlak een verlenging te bekomen van de
termijn waarbinnen de PCP’s in opleiding die getroffen zijn door de lockdown als gevolg van de
coronacrisis, de examens kunnen afleggen. Zodra er daaromtrent concrete maatregelen zijn, zal
de FSMA die meedelen.
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Zie Mededeling FSMA_2019_14 over de ‘overgangsperiode voor het nieuwe examensysteem in de verzekeringssector’. Informatie over het nieuwe examensysteem vindt u
ook in onze Nieuwsbrief van juni 2019.
Hier wordt de functie bedoeld van effectieve leider die de facto de verantwoordelijkheid heeft over de werkzaamheid van 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.
Voor zover ze daadwerkelijk geslaagd zijn voor alle examens als bedoeld in Mededeling FSMA_2019_14.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de Mededeling FSMA_2014_15 van 15/12/2014.
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CALLCENTER
Als toezichthouder met een focus op consumentenbescherming, heeft de FSMA
een callcenter geopend voor al wie vragen heeft over de maatregelen die zowel
door de overheid als door de bank- en verzekeringssector zijn genomen om de
impact van de coronacrisis te beperken voor consumenten, zelfstandigen en bedrijven.
D e m e d ewe r ke r s va n o n s c a l l ce n te r b e a n t wo o rd e n
of verwijzen u zo nodig door naar een beter geplaatste instantie.
M e e r i n f o r m a t i e h i e r ove r v i n d t u o p o n z e
niet om ook uw klanten te oriënteren naar ons callcenter.
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