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IN DEZE NIEUWSBRIEF

1. Welke bijscholingsregels gelden er?

2. Wat nu met de coronacrisis?

3. Praktisch: moet ik mijn bijscholingspunten nog steeds ingeven 
in CABRIO?

4. Wat moet u nog weten?



WELKE BIJSCHOLINGSREGELS GELDEN ER?

De bijscholingsregels zijn begin dit jaar gewijzigd. Sinds 1 januari 2020 moeten tussenpersonen 
in de verzekeringssector jaarlijks 15 bijscholingspunten behalen. De bijscholingsperiode werd  
ingekort van drie naar één jaar. Het aantal te behalen bijscholingspunten werd eveneens aangepast. 

Voor nevenverzekeringstussenpersonen zijn de nieuwe regels minder streng. Zij moeten slechts 
drie punten per jaar behalen. 

Voor de nieuwkomers voor wie de eerste bijscholingsperiode is ingegaan op 1 januari 2020 is er 
een aangepaste regel. Hun bijscholing moet de eerste drie jaar ten minste 12 uur per jaar gericht 
zijn op het verwerven van kennis over de producten die zij daadwerkelijk verdelen.

 

WAT NU MET DE CORONACRISIS?

De FSMA is er zich terdege van bewust dat de coronacrisis een grote impact heeft op het aantal 
beschikbare bijscholingen en op de mogelijkheid om ze te volgen. 

De FSMA ondersteunt en moedigt alle initiatieven die zijn gericht op kwaliteitsvol afstands- 
onderwijs aan. Zij begrijpt evenwel dat het voor sommige personen allicht moeilijk wordt om voor 
de normale deadline te voldoen aan hun bijscholingsverplichting. 

Voor alle op 1 januari 2020 reeds ingeschreven verzekeringstussenpersonen loopt de deadline 
eind december 2020 af. Dat komt doordat het bijscholingssysteem voortaan gebaseerd is op 
jaarlijkse periodes. 

De FSMA is niet blind voor de problemen op het vlak van bijscholing. Ze nam inmiddels initiatieven 
om op reglementair vlak de bijscholingstermijnen te verlengen. Zodra er concrete maatregelen 
zijn, zal de FSMA die meedelen aan de sector.

PRAKTISCH: MOET IK MIJN BIJSCHOLINGSPUNTEN 
NOG STEEDS INGEVEN IN CABRIO?

Door de wijzigingen in het bijscholingssysteem moet u vaker data invoeren in uw online- 
inschrijvingsdossier bij de FSMA.

Bij wijze van administratieve vereenvoudiging, heeft de FSMA beslist om de jaarlijkse input van 
opleidingspunten te vervangen door een verklaring op erewoord.

Sinds de laatste update van CABRIO op 20 maart 2020 moet u de bijscholingspunten dus niet 
langer invoeren in deze online applicatie. Punten die u al heeft ingegeven, blijven zichtbaar maar 
kunnen niet meer worden gewijzigd of geschrapt. 

De FSMA zal voor deze verklaring op erewoord in de toekomst een modeldocument ter  
beschikking stellen en de praktische regels ervan meedelen. Daarover zullen wij later nog berichten.

De verklaring op erewoord wordt opgenomen in het inschrijvingsdossier voor het voorbije jaar. 
Het is dus een verklaring voor het jaar X-1. Pas in 2021 moet u uw verklaring indienen voor uw 
bijscholing in 2020.

	
FSMA-NieuwSbrieF	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3



Deze nieuwe werkwijze zal gelden voor alle tussenpersonen in de verzekerings-, bank- en krediets-
ector, alsook voor de kredietgevers die aan directe distributie doen. Dit betekent dat de verklaring 
op erewoord er dus komt voor alle personen voor wie de bijscholingsplicht geldt. 

Opgelet: De attesten van opleidingen die u heeft  gevolgd, moet u nog steeds 

bewaren en aan de FSMA voorleggen als zij daarom verzoekt.

WAT MOET U NOG WETEN? 

De FSMA heeft een callcenter opgericht waar consumenten en ondernemingen die financieel 
getroffen zijn door de coronacrisis terecht kunnen met hun vragen. Meer informatie daarover 
vindt u hier.
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https://www.fsma.be/nl/callcenter

