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De door de FSMA erkende complianceofficers en de medewerkers van hun compliancedepartement 
moeten hun beroepskennis verplicht bijscholen1. Zo moeten zij respectievelijk 40 uur en 20 uur 
permanente opleiding volgen per cyclus van drie jaar. 

De voorgeschreven termijnen voor de bijscholingscycli zijn dwingend en de niet-naleving ervan kan 
aanleiding geven tot sancties. Het behoud van die termijnen kan dan ook nadelig zijn voor de 
betrokkenen in het kader van de huidige gezondheidscrisis ingevolge de COVID-19-epidemie. 

Om rekening te houden met de mogelijke problemen die de complianceofficers kunnen ondervinden 
tijdens de afzondering naar aanleiding van die epidemie en binnen een bepaalde termijn na afloop 
van de afzonderingsperiode, verlengt een koninklijk besluit2 de termijn met vier maanden voor de 
personen van wie de bijscholingsperiode op 31 december 2020 verstrijkt. 

Dankzij de verlenging van de bijscholingsperiode kunnen die personen hun bijscholingsverplichtingen 
voor de periode die eind 2020 verstrijkt, uitzonderlijk in de tijd spreiden, en dit tot 30 april 2021. 

Opgemerkt wordt echter dat de verlenging van die specifieke periode geen impact zal hebben op de 
bijscholingsverplichtingen van die personen tijdens de daaropvolgende bijscholingsperiode. Voor 
laatstgenoemde bijscholingsperiode zullen de gebruikelijke regels gelden. 

 

Deze mededeling is beschikbaar op de FSMA-website in de rubriek “Informatie in het kader van de 
COVID-19-pandemie” en in de rubrieken “compliance” en “compliance officer”. 

                                                           
1 Zie de artikelen 3, § 1, 3°, eerste lid, b), en 5 van het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de 

erkenning van complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie. 
2  Koninklijk besluit van 8 juni 2020 houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde 

reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële 
en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de 
gevolgen van de COVID−19-Epidemie (BS van 11 juni 2020).  
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