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Verantwoordelijke voor de distributie bij makelaar in consumentenkrediet
U moet één van de opties kunnen aanduiden in elk van de kolommen. Enkel de ervaring verworven binnen de laatste 6 jaar komt in aanmerking.
: dit icoontje betekent dat u document(en) aan de FSMA moet bezorgen als bewijs. In de andere gevallen baseert de FSMA zich hetzij op de gegevens waarover zij al beschikt in het
kader van haar toezichtsopdrachten, hetzij op de antwoorden op de vragenlijst die elke verantwoordelijke persoon moet invullen.

Diploma
heeft een getuigschrift HSOo
Tot 30 april 2017 is volgend
overgangsregime voorzien:
is vrijgesteld omdat hij/zij actief
was in kredietbemiddeling voor
1/11/2015

Examen
is na 1/11/2015 geslaagd in een door de FSMA erkend examen inzake consumentenkrediet
Tot 30 april 2017 is volgend overgangsregime voorzien:
Vrijstelling van examen:
1. Banksector
is vrijgesteld van de examenvereiste omdat hij/zij voor 1/1/2015
als natuurlijke persoon was ingeschreven bij de FSMA als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten
als "effectieve leider bank" was aangesteld bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten
ingeschreven bij de FSMA
werd aangesteld als PCP met volledige kennis bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten,
bij een kredietinstelling of bij een beleggingsonderneming
2. Verzekeringssector
is vrijgesteld van de examenvereiste omdat hij/zij gedurende de periode van 1/11/2010 tot en met
31/10/2015 ononderbroken actief geweest is, hetzij als ingeschreven natuurlijke persoon, hetzij als VVD,
bij een of meer verzekeringstussenpersonen die aan bemiddeling in consumentenkrediet deden
Aanvaarding van examen afgelegd voor 1/11/2015:
is voor 1/11/2015 geslaagd in een examen voor de modules 'Basisbeginselen van bank- en
financiewezen', 'Compliance' en 'Kredietbemiddeling: hypothecair en consumentenkrediet'
is voor 1/11/2015 geslaagd in een examen voor de gespecialiseerde module 'Consumentenkrediet'

o

Getuigschrift ASO, TSO, KSO of BSO (beroeps) met 7e jaar of gelijkgesteld.

Ervaring
in consumentenkrediet
12 maanden

