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Kredietbemiddeling – Harmonisering
van de bijscholing voor het geheel van
de bemiddelingsstatuten: erkenning
van de opleidingsverstrekkers inzake
de kredietbemiddeling vanaf 1 april
2018.
Alle natuurlijke personen die het statuut van tussenpersonen
hebben, moeten beschikken over een zekere beroepskennis die
het voorwerp uitmaakt van een geregelde bijscholing. Dat geldt
ook voor de personen die bepaalde ‘gereglementeerde’
sleutelfuncties bekleden bij een tussenpersoon-rechtspersoon.

Hoewel de personen die optreden als ‘personen in contact met het
publiek (PCP)’ opleidingen kunnen volgen op een manier die door
hun werkgever wordt bepaald, moeten de overige personen die
onderworpen zijn aan deze verplichtingen een bepaald aantal
opleidingspunten behalen door het volgen van specifieke
cursussen. In het kader van de verzekeringsbemiddeling en de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten worden deze
aangeboden door geaccrediteerde opleidingsverstrekkers.
Boek VII van het Wetboek van Economisch recht heeft een statuut ingevoerd voor
kredietbemiddelaars dat onder meer voorziet in verplichtingen op het vlak van
beroepskennis en bijscholing. De FSMA heeft tot op vandaag de bijscholingscursussen voor
kredietbemiddeling die binnen de sector werden aangeboden telkens op voorhand erkend.
Hiermee beoogde de FSMA de betrokken beroepssectoren te begeleiden en ervoor te
zorgen dat de bijscholingsopleidingen voldeden aan minimumcriteria inzake kwaliteit.
Aangezien de door de FSMA beoordeelde opleidingen in het algemeen voldoen aan deze
kwaliteitscriteria en om het systeem van accreditatie van de bijscholing te harmoniseren met
wat reeds gebeurt voor de andere statuten van bemiddeling (met name in de verzekeringen
en de bank- en beleggingsdiensten) wil de FSMA nu hetzelfde systeem toepassen voor de
bijscholing inzake de kredietbemiddeling als dat wat in de andere statuten reeds wordt
toegepast.
Concreet zal de FSMA vanaf 1 april 2018 niet langer elke opleiding afzonderlijk erkennen.
Zij zal de opleidingsverstrekkers accrediteren die daarna opleidingen kunnen aanbieden in
het kader van de kredietbemiddeling zonder dat zij deze voorafgaand moeten laten
goedkeuren door de FSMA. Enkel de FSMA zal bevoegd zijn om opleidingsverstrekkers
inzake krediet te accrediteren.
De gedragsregels en de bestaande FAQ die momenteel worden gehanteerd in het kader
van de bijscholing van de beroepskennis van de verzekeringsbemiddelaars en de
bemiddelaars in bank- en beleggingsdiensten zullen, in de mate van het mogelijke, naar
analogie worden toegepast op de opleidingsverstrekkers die geaccrediteerd zijn voor de
bijscholing van de beroepskennis in het kader van de kredietbemiddeling. Dit zal hen een
duidelijk en sterk kader bieden met het oog op het verzekeren van de kwaliteit van de
opleidingen.

De FSMA is ervan overtuigd dat de harmonisering van deze systemen voordelen zal
opleveren voor de deelnemers in de verschillende sectoren en onder meer zal zorgen voor
een groeiend aantal opleidingen.
De documenten voor het indienen van een aanvraag tot accreditatie zijn opgenomen op de
website van de FSMA (consumentenkrediet - hypothecair krediet).
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