
Verzekeringsdistributie IDD: afstandsstudie met coaching,
oefenplatform en examen (presentieel)
DOELSTELLINGEN

Het uitvoeringsbesluit van 25 juni 2019 heeft de minimum kennisvereisten van de wet over de Insurance Distribution Directive
(IDD) omgezet in een nieuwe examenstructuur samengesteld uit 4 modules:

een basismodule die de algemene kennisvereisten behandelt;
drie gespecialiseerde modules, één per categorie verzekeringsproduct dat kan worden aangeboden.

Deze nieuwe examenstructuur is van toepassing sedert 1 januari 2021. 

Het doel van deze opleiding is:

Je alle nodige technische en juridische kennis van verzekeringen laten verwerven zodat je het bewijs van de vereiste
beroepskennis kan leveren;
Je voorbereiden op een succesvol examen in overeenstemming met de kennisvereisten in deze materie. 

Na het voltooien van de opleiding en het afleggen van een succesvol (presentieel) examen ontvang je een certificaat.

Prijs per module (syllabi, trainingen, coachings en examens inbegrepen):

Module 1: 650€ lid prijs / 700€ niet-lid prijs
Module 2: 850€ lid prijs / 900€ niet-lid prijs
Module 3: 550€ lid prijs / 600€ niet-lid prijs
Module 4: 350€ lid prijs / 400€ niet-lid prijs

 

SAMENVATTING

Categorie:

Verzekeringen

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

DOELGROEP

De opleiding is bedoeld voor iedereen die professioneel een algemene kennis nodig heeft van verzekeringen en/of voor wie
een attest nodig heeft van zijn/haar professionele kennis te bewijzen, zoals:

Verzekeringstussenpersonen en nevenverzekeringstussenpersonen;
Effectieve leiders, de facto verantwoordelijken;
Verantwoordelijken voor de distributie;
Personen in contact met het publiek (PCP).

VEREISTE VOORKENNIS

Basis level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

PROGRAMMA



INHOUD

De verzekeringstussenpersonen, hun effectieve leiders (EL) en hun verantwoordelijken voor de distributie (VVD) zullen
moeten afleggen:

Module 1: de basismodule (gemeenschappelijke kennis)
afhankelijk van hun distributieactiviteit, één of meerdere van de gespecialiseerde modules:

Module 2: Verzekeringen niet-Leven
Module 3: Verzekeringen leven (zonder beleggingscomponent)
Module 4: Verzekeringen leven met beleggingscomponent (niet geldig zonder module 3)

De personen in contact met het publiek (PCP’s) moeten enkel het examen over de module 1 afleggen.

Je vindt de volledig structuur hier terug.

 

Modules Examens (submodules) Syllabus

1 Basiskennis

1.1 Verzekeringsmarkt en regelgeving op het
verzekeringscontract

196 pagina's

1.2 Diverse wetgevingen

2 Verzekeringen niet-leven

2.1 BA-verzekeringen en verzekering rechtsbijstand 78 pagina's

2.2 Verzekeringen motorrijtuigen en verzekering
hulpverlening 78 pagina's

2.3 Zaakverzekeringen 96 pagina's

2.4 Persoonsverzekeringen andere dan
levensverzekeringen 63 pagina's

3 Leven in het algemeen

3.1 Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid

161 pagina's
3.2 Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel,
gedragsregels

4 Leven met een
beleggingscomponent 4 Levensverzekeringen met een beleggingscomponent

 

OPBOUW OPLEIDING

Na inschrijving en betaling krijg je toegang tot ons digitaal leerplatform. Daar vind je volgende items:

Syllabi: bij elke module hoort een syllabus waarvan de inhoud overeenstemt met de eindtermen van het bijhorende
examen;
Uitzondering : de modules 3 en 4 zijn echter vervat in één syllabus. 
Hoeveel tijd dien ik te voorzien voor het instuderen van de handboeken?
Coachingdagen: het volledig traject bestaat uit 7 dagen in totaal
Oefeningen: bij elke module zijn oefeningen beschikbaar om je opgedane kennis van de leerstof te toetsen en je voor te
bereiden op het examen;
Planningstool: deze geeft een overzicht van alle mogelijke examensessies waarvoor je zelf je examen kan inplannen;
Certificaat: na het succesvol afleggen van je examen kan je hier je certificaat afdrukken.

Modeltraject :

https://www.febelfin-academy.be/files/structuur-verzekeringsexamen-na-1-januari-2021-5fc0c6f5dbc47.pdf
https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/hoeveel-tijd-dien-ik-te-voorzien-voor-het-instuderen-van-de-handboeken-4


Module CoachingSubmodule Examen

1
Dag 1 1.1 Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract  
Dag 2 1.2 Diverse wetgevingen  
 Einde coaching dag 2 Examen over module 1.1 en 1.2

2

Dag 1 2.1 BA-verzekeringen en rechtsbijstand  

Dag 2 2.2 Verzekeringen motorrijtuigen en hulpverlening  
2.4 Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen  

 Einde coaching dag 2 Examen over module 2.1 + 2.2 + 2.4
Dag 3 2.3 Zaakverzekeringen  
 Einde coaching dag 3 Examen over module 2.3

3/4

Dag 1 3.1 Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid  

Dag 2 3.2 Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel en gedragsregels  
4. Levensverzekeringen met beleggingscomponent  

 Einde coaching dag 2 Examen over module 3 & 4

 

 

REGISTRATIEPROCEDURE : Hoe ga je van start met deze opleiding?

1. Je schrijft je in voor een (her)examen via de knop ‘ik schrijf mij in’. Gelieve bij elke nieuwe inschrijving hetzelfde e-
mailadres te gebruiken.

2. In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kan je kiezen om online of per overschrijving te betalen . Nadat je een
inschrijvingsbevestiging hebt ontvangen, sturen wij je per mail de factuur.

3. Na betaling van de factuur wordt je inschrijving verder in ons systeem verwerkt en ontvang je een mail met je
persoonlijke activatielink tot ons digitaal leerplatform. Ons digitaal leerplatform omvat syllabi, oefeningen, examen,
certificaat.

4. Op ons digitaal leerplatform kan je een datum kiezen waarop je het examen wenst af te leggen. Alle submodules moeten
worden afgelegd op dezelfde datum

 

INFORMATIE EXAMEN

Structuur
Je legt het examen af per submodule. Ieder examen per submodule bestaat uit 20 meerkeuzevragen (geen giscorrectie). Een
examensessie duurt maximum 3 uur. Je dient 30 minuten te voorzien per examen. Het systeem laat je dus toe om maximaal
6 examens af te leggen per examensessie. Voor een voldoende resultaat moet je minstens 60% behalen per submodule.

Data
De examendata zijn enkel beschikbaar op je eigen account binnen ons digitaal leerplatform. Je krijgt toegang tot ons digitaal
leerplatform na betaling en verwerking van je inschrijving. Syllabi en oefeningen zijn daar voor je beschikbaar van zodra wij
je betaling hebben ontvangen.
Wij voorzien wekelijks een aantal examenmomenten. Je duidt zelf aan wanneer je examen wenst af te leggen. Je kan de
gekozen datum kostenloos wijzigen tot 5 kalenderdagen voor het examen.

Resultaten
Is je resultaat positief, dan vind je op je eigen account binnen ons digitale leerplatform een door de FSMA erkend certificaat
dat bewijst dat je geslaagd bent voor het examen (aangegeven per submodule) en dat getuigt van de vereiste technische
kennis. 

Ben je niet geslaagd voor één of meerdere modules van het examen, dan kan je je via de website inschrijven voor
een herexamen. Belangrijk is hierbij hetzelfde e-mailadres te gebruiken als bij je eerste inschrijving. 
Bij het kiezen van een nieuwe datum moet er een wachtperiode van 15 dagen gerespecteerd worden. Deze periode van 15
dagen gaat in vanaf de dag van het examen waarvoor je niet geslaagd bent. Bijvoorbeeld: als je examen afgelegd hebt op 1
september, dan kan je na 16 september een eventueel herexamen afleggen.

Indien je je enkel wenst in te schrijven voor het examen is de prijs 120€ per module. Gelieve je in dat geval in te schrijven via
mail: info@febelfin-academy.be

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur: de duurtijd van het volledig traject bestaat uit 7 dagen in totaal.  Deze dagen zijn consulteerbaar per submodule in de
kalender.

Opleiding locatie: Febelfin Academy, Koning Albert II laan, 19, 1210 Brussel

mailto:info@febelfin-academy.be


Examen locatie: Febelfin Academy, Koning Albert II laan, 19, 1210 Brussel

Prijs per module (syllabi, trainingen, coachings en examens inbegrepen):

Module 1: 650€ lid prijs / 700€ niet-lid prijs
Module 2: 850€ lid prijs / 900€ niet-lid prijs
Module 3: 550€ lid prijs / 600€ niet-lid prijs
Module 4: 350€ lid prijs / 400€ niet-lid prijs
Herexamen : 70€

 

METHODOLOGIE

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een
afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de
docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie beschikbaar via het MyFA leerplatform ,
aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal:

Syllabi
Digitaal oefenplatform
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