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NALEVING VAN DE BIJSCHOLINGSPLICHT EN LANGDURIGE 
AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE

Nieuwsbrief tussenpersonen



Sinds 1 januari 2020 moeten de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, hun effectieve 
leiders die de facto verantwoordelijk zijn, hun verantwoordelijken voor de distributie, alsook de 
verantwoordelijken voor de distributie bij de verzekeringsondernemingen en de PCP’s jaarlijks  
15 uur bijscholing volgen1.

De nevenverzekeringstussenpersonen, hun effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn, 
hun verantwoordelijken voor de distributie en hun PCP’s moeten sinds die datum jaarlijks 3 uur 
bijscholing volgen1. 

Recent ontving de FSMA verschillende vragen van de sector over de toepassing van die regels 
op personen die langdurig afwezig zijn wegens ziekte. De FSMA beschouwt de bijscholingsplicht 
als opgeschort als de volledige arbeidsongeschiktheid tijdens eenzelfde bijscholingsperiode 
minstens 120 kalenderdagen duurt.

Als de bijscholingsplicht wordt opgeschort, moet de betrokkene geen bijscholingspunten  
verzamelen voor de bijscholingsperiode waarin hij minstens 120 kalenderdagen volledig arbeids-
ongeschikt is geweest.

De arbeidsongeschiktheid moet worden gestaafd door een medisch attest en de betrokkene mag 
in die periode geen enkele gereglementeerde activiteit hebben verricht. Zwangerschapsverlof 
wordt gelijkgesteld met een volledige arbeidsongeschiktheid die door een medisch attest wordt 
gerechtvaardigd.

Een volledige arbeidsongeschiktheid van 120 dagen kan ook bestaan uit verschillende 
periodes van volledige arbeidsongeschiktheid waarvan de totale duur tijdens eenzelfde 
bijscholingsperiode 120 dagen of meer bedraagt.

Voorbeeld 1: 

Een persoon is 90 dagen volledig arbeidsongeschikt tussen januari 2021 en maart 2021. 
Die persoon is nogmaals 90 dagen volledig arbeidsongeschikt tussen november 2021 en  
januari 2022. De betrokkene zal niet moeten bewijzen dat hij voor de bijscholingsperiode van 
2021 voldoende bijscholingspunten heeft verzameld. Voor 2022 geldt de bijscholingsplicht  
daarentegen wel voor hem.

Voorbeeld 2: 

Een persoon is 6 maanden volledig arbeidsongeschikt, meer bepaald van november 2021 tot 
april 2022. De betrokkene is verplicht het vereiste aantal bijscholingspunten te verzamelen voor 
2021, maar niet voor 2022. Als hij in 2021 nog niet het vereiste aantal bijscholingspunten had 
verzameld voordat hij ziek werd, zal hij een inhaalprogramma kunnen berzorgen2. 

Om redenen van harmonisatie zal die regel ook gelden voor de kredietbemiddelaars en de  
tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten zodra hun bijscholingsplicht jaarlijks wordt. Een 
mededeling daarover volgt nog.

1 Pro memorie: Omwille van de coronacrisis werd de eerste bijscholingsperiode met vier maanden verlengd. Ze startte daardoor op 1 januari 2020 en eindigde op 30 april 
2021 (zie onze nieuwsbrief van 11 juni 2020). De tweede bijscholingsperiode startte daarentegen wel degelijk op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021.  

2 Zie FAQ 29 “FAQ’s over de geregelde bijscholing inzake de bemiddeling en distributie van verzekeringen en herverzekering en van bank- en beleggingsdiensten”.

EEN VAN DE VOORWAARDEN OM IN HET REGISTER VAN DE 

TUSSENPERSONEN INGESCHREVEN TE WORDEN EN TE BLIJVEN, IS HET 

BESCHIKKEN OVER DE VEREISTE BEROEPSKENNIS. 

DE FSMA BENADRUKT DAT ZE ALLE INITIATIEVEN DIE OP KWALITEITSVOL AFSTANDSONDERWIJS 

ZIJN GERICHT, AANMOEDIGT EN ONDERSTEUNT.
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https://www.fsma.be/sites/default/files/legacy/content/NL/newsletter/2020-06-11_newsletter6_kb_nl.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/legacy/sitecore/media%20library/Files/fsmafiles/bijscholingtsp/nl/faq.pdf


MODELDOCUMENT VOOR DE BIJSCHOLINGSPUNTEN

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van mei 2020 heeft de FSMA, met het oog op de  
administratieve vereenvoudiging, beslist om de input van opleidingspunten in het online  
inschrijvingsdossier in de CABRIO applicatie te vervangen door een verklaring op erewoord. 
Weldra zal de FSMA u een modeldocument ter beschikking stellen. Daarnaast zal ze ook een 
mededeling publiceren met toelichting bij de toe te passen praktische procedures. In afwachting 
daarvan hoeft u uw bijscholingspunten niet in CABRIO in te voeren.

HOUD UW INSCHRIJVINGSDOSSIER STEEDS UP-TO-DATE 

Elke tussenpersoon is verplicht om alle gegevens van zijn inschrijvingsdossier 
steeds up-to-date te houden in de onlineapplicatie van de FSMA. Denk maar 
aan een adreswijziging, de identiteitsgegevens van leidinggevenden, het aan-
tal tewerkgestelde PCP’s, … 

Ook belangrijk is om de eventuele stopzetting van een inschrijving nog vóór 
het einde van het jaar aan de FSMA door te geven.

De FSMA moet als toezichthouder steeds over de recentste gegevens 
beschikken. 
 
U heeft toegang tot uw elektronisch inschrijvingsdossier via https://www.
fsma.be/nl/tussenpersonen-kredietgevers. Meer info over hoe u uw inschrij-
vingsdossier raadpleegt en wijzigt, vindt u terug op onze website via volgende 
link: https://www.fsma.be/nl/werking-cabrio.

 / Log steeds in met hetzelfde certificaat als dat waaraan uw dossier is gekoppeld. 

 / Via  raadpleegt u de inhoud van uw dossier. 

 / Via  start u een wijzigingsaanvraag en kan u uw inschrijvingsdossier aanpassen. 

Let op! Vergeet niet om uw wijzigingsaanvraag opnieuw in te dienen via de 

knop ‘Uw wijzigingen versturen naar de FSMA’. 

PAS WANNEER DE STATUS VAN UW AANVRAAG OP ‘IN ONDERZOEK’ STAAT, 

HEEFT DE FSMA UW WIJZIGINGSAANVRAAG GOED ONTVANGEN EN KAN ZE 

DEZE BEHANDELEN.

De FSMA wenst u een prettige zomervakantie toe!
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https://www.fsma.be/sites/default/files/legacy/content/NL/newsletter/2020-05-15_newsletter_bijscholing_nl.pdf
https://www.fsma.be/nl/tussenpersonen-kredietgevers
https://www.fsma.be/nl/tussenpersonen-kredietgevers
https://www.fsma.be/nl/werking-cabrio

