
Lijst met erkende diploma’s Caribisch Nederland 

Feitelijk leidinggevenden bij advies- en bemiddelingskantoren in verzekeringen moeten beschikken 

over een erkend diploma. Dit erkende diploma moet een erkend Wft-diploma zijn of een door de 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) erkend diploma. In de onderstaande tabellen zijn 

de erkende diploma’s opgenomen. 

Naast de huidige erkende diploma’s zijn ook eerder behaalde erkende assurantiediploma’s geldig, die 

op het moment van uitgifte toegang gaven tot de advisering/bemiddeling in schadeverzekeringen 

en/of levensverzekeringen. Een voorwaarde hierbij is wel dat wanneer het diploma meer dan tien 

jaar geleden is behaald, deze slechts geldig is indien de houder van het diploma in de laatste vijf jaar 

ten minste twee jaar relevante werkervaring heeft opgedaan. 

TABEL 1. DE HUIDIGE ERKENDE WFT-DIPLOMA’S DIE (DEELS) TOEGANG GEVEN TOT HET ADVISEREN/BEMIDDELEN IN 

VERZEKERINGEN1  
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Voor een allround schadeverzekeringenadviseur geldt dat de initiële examens Wft Basis, Wft  

Inkomen, Wft Schade particulier en Wft Schade zakelijk moeten zijn behaald. De diploma’s Wft 

Schade particulier en Wft Schade zakelijk bevatten beiden tevens de toetstermen voor het diploma 

Wft Zorg. 

Voor een allround levensverzekeringenadviseur geldt dat de initiële examens Wft Basis, Wft 

Vermogen en Wft Pensioen moeten zijn behaald. 

TABEL 2. ERKENDE DIPLOMA’S DOOR CBCS2 

1. Als diploma’s als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening Assurantiebemiddelsbedrijf 
ter zake van de inschrijving in het register, Afdeling Leven worden erkend: 
a. Het diploma op grond waarvan de bezitter in het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid heeft 

verkregen de titel Fellow Chartered Insurance Institute (FCII) te voeren 

b. Het diploma op grond waarvan de bezitter in het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid heeft 
verkregen de titel Associate Chartered Insurance Institute (ACII) te voeren 

c. Het diploma Gevolmachtigd Agent, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven 
door de Stichting Examens Assurantiebedrijf (Dit diploma kan inmiddels niet meer behaald worden) 

d. Het diploma Assurantiebezorger, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven door 
de Stichting Examens Assurantiebedrijf (Dit diploma kan inmiddels niet meer behaald worden) 

e. Het diploma Erkend Assurantieagent, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven 
door de Stichting Examens Assurantiebedrijf (Dit diploma kan inmiddels niet meer behaald worden) 

f. Het diploma Erkend Assurantieagent (B), afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf 
Nederlandse Antillen en Aruba 

g. Het diploma Assurantiebezorger (A), afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf 
Nederlandse Antillen en Aruba 

                                                             
1 Wft-diploma’s kunnen worden gehaald bij één van de door het College Deskundigheid Financiële Diensten 
(CDFD) erkende exameninstituten (www.cdfd.nl/adviseurs/exameninstituten). 
2  De erkende diploma’s zijn terug te vinden op: http://www.centralbank.cw/uploads/files/PB2004-97(1).pdf  

http://www.cdfd.nl/adviseurs/exameninstituten
http://www.centralbank.cw/uploads/files/PB2004-97(1).pdf


h. Het diploma op grond waarvan de bezitter in de Verenigde Staten en Canada de bevoegdheid heeft 
verkregen de titel Chartered life Insurance Underwriter (CLU) te voeren 

2. Als diploma’s als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening 
Assurantiebemiddelingsbedrijf ter zake van de inschrijving in het Register, Afdeling Schade worden 
erkend: 

a. Het diploma op grond waarvan de bezitter in het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid heeft 
verkregen de titel Fellow Chartered Insurance Institute (FCII) te voeren 

b. Het diploma op grond waarvan de bezitter in het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid heeft 
verkregen de titel Associate Chartered Insurance Institute (ACII) te voeren 

c. Het diploma Gevolmachtigd Agent, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven 
door de Stichting Examens Assurantiebedrijf (Dit diploma kan inmiddels niet meer behaald worden) 

d. Het diploma Assurantiebezorger, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven door 
de Stichting Examens Assurantiebedrijf (Dit diploma kan inmiddels niet meer behaald worden) 

e. Het diploma Erkend Assurantieagent, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven 
door de Stichting Examens Assurantiebedrijf (Dit diploma kan inmiddels niet meer behaald worden) 

f. Het diploma Erkend Assurantieagent (B), afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf 
Nederlandse Antillen en Aruba 

g. Het diploma Assurantiebezorger (A), afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf 
Nederlandse Antillen en Aruba 

h. Het diploma op grond waarvan de bezitter in de Verenigde Staten en Canada de bevoegdheid heeft 
gekregen de titel Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU) te voeren 

 


