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RAPPORTERING OVER BIJSCHOLINGSPLICHT WORDT
EENVOUDIGER

In het verleden waren de tussenpersonen en de kredietgevers verplicht om elke
individuele bijscholing apart in te brengen in de online-applicatie CABRIO. Deze
coderingsplicht gold voor elke persoon die aan de bijscholingsplicht onderworpen was.
De FSMA heeft zoals eerder aangekondigd1, deze praktijk sterk vereenvoudigd. Voortaan
is individuele codering van opleidingspunten niet meer nodig. Op deze manier is er minder
administratief werk voor de tussenpersonen en de kredietgevers.
U vindt hieronder alle relevante informatie.
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Hoe rapporteert u over bijscholingsverplichtingen?
Waar vindt u een modeldocument?
Wanneer bezorgt u deze verklaring aan de FSMA?
Moet u de attesten van de gevolgde opleidingen
meesturen?

Zie nieuwsbrief van 30 juni 2021.
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I. HOE RAPPORTEERT U OVER BIJSCHOLINGSVERPLICHTINGEN?
De rapportering gebeurt op basis van een verklaring op erewoord. Elke tussenpersoon of
kredietgever bevestigt in deze verklaring dat zijn medewerkers hun bijscholingsverplichtingen
in een bepaald jaar zijn nagekomen. Een enkele verklaring (per ingeschreven tussenpersoon)
in CABRIO per jaar volstaat. De verklaring heeft automatisch betrekking op het geheel van de
inschrijvingen waarover de tussenpersoon of de kredietgever beschikt.

II. WAAR VINDT U EEN MODELDOCUMENT?
De FSMA stelt een modelverklaring ter beschikking. U vindt dit document hier terug.

III. WANNEER BEZORGT U DEZE VERKLARING AAN DE FSMA?
Deze verklaring moet aan de FSMA worden bezorgd in het eerste kwartaal van het jaar volgend
op het jaar waarin de bijscholingsplicht gold. U moet deze verklaring voor het eerst bezorgen in
het eerste kwartaal van 2023, voor de bijscholingsperiode van het jaar 20222.
Voorbeelden:
De verklaring over de verplichtingen voor het jaar 2022 moet dus uiterlijk worden bezorgd op
31 maart 2023, de verklaring voor het jaar 2023 op uiterlijk 31 maart 2024, enzovoort.

IV. MOET U DE ATTESTEN VAN DE GEVOLGDE OPLEIDINGEN MEESTUREN?
Neen. Houd de attesten van de gevolgde bijscholingsopleidingen wel ter beschikking van de
FSMA. De FSMA kan immers controleren of de verklaring op erewoord overeenstemt met de
realiteit.
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Voor bijscholingen gevolgd vóór 2022 moet er geen verklaring worden bezorgd. De attesten moeten wel ter beschikking worden gehouden van de FSMA.
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