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In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief tussenpersonen



U was op 28 december 2018 actief als nevenverzekeringstussenpersoon en u wenst uw  
activiteiten van verzekeringsdistributie verder uit te oefenen? Tenzij u kan genieten van 
een vrijstelling hebt u nog tot 28 december 2020 de tijd om bij de FSMA een aanvraag tot  
inschrijving in te dienen.

 

De FSMA herinnert de nevenverzekeringstussenpersonen eraan dat zij hun concrete situatie  
moeten bekijken en zo nodig een inschrijvingsaanvraag moeten indienen in onze online- 
applicatie. Alle praktische informatie vindt u op https://mcc-info.fsma.be. 

De FSMA publiceerde verschillende nieuwsbrieven die u helpen te bepalen of u zich als  
nevenverzekeringstussenpersoon moet inschrijven of niet.

Aanvraagdossier - bewijs van de beroepskennis

De nevenverzekeringstussenpersonen die op 28 december 2018 minstens één jaar actief waren 
inzake verzekeringsdistributie zijn deels vrijgesteld om hun theoretische beroepskennis aan te 
tonen. Zij moeten immers niet het bewijs aanleveren dat zij geslaagd zijn in de examens. 

Zij moeten bij hun aanvraagdossier wél een kopie voegen van hun getuigschrift van hoger  
middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. Hetzelfde geldt voor de  
effectieve leiders van de nevenverzekeringstussenpersonen die de facto verantwoordelijk zijn 
voor het verzekeringsdistributiebedrijf (ELDF) en voor hun verantwoordelijken voor de distributie 
(VVD). 

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten moet de kandidaat-nevenverzekeringstussenpersoon 
wel een document opladen in de onlineapplicatie van de FSMA waarin hij/zij verklaart:

1. dat de kandidaat-nevenverzekeringstussenpersoon op 28 december 2018 daadwerkelijk  
gedurende minstens één jaar activiteiten van verzekeringsdistributie heeft uitgeoefend;

2. dat de kandidaat-nevenverzekeringstussenpersoon gedurende deze periode was vrijgesteld 
van de wettelijke inschrijvingsplicht;

3. dat de betrokken persoon [VVD/ELDF] gedurende deze periode activiteiten van  
verzekeringsdistributie heeft uitgeoefend, alsook een beschrijving van wat deze activiteiten 
precies inhielden1.

Ook de personen in contact met het publiek (PCP) die op 28 december 2018 minstens één jaar 
actief waren bij een nevenverzekeringstussenpersoon inzake verzekeringsdistributie vallen onder 
de vrijstelling. Ze worden verondersteld over de theoretische beroepskennis te beschikken. Zij 
moeten géén documenten overmaken aan de FSMA. Hun werkgever houdt die ter beschikking.

Houders van een masterdiploma of van een bachelordiploma met minstens 11 studiepunten in 
verzekeringen moeten bovenstaande verklaring niet aanleveren.

1 Zie artikel 5, 46° van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

NIEUWSBRIEF VAN DE FSmA           2

https://mcc-info.fsma.be
https://www.fsma.be/nl/verzekeringstussenpersoon

