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In deze nieuwsbrief

BIJSCHOLING – OVERDRACHT VAN PUNTEN

IN DEZE NIEUWSBRIEF
De FSMA licht door middel van nieuwsbrieven de tussenpersonen en de financiële dienstverleners
regelmatig in over onderwerpen die hen aanbelangen zoals wijzigingen in de reglementering en
het toezicht. Ook naar het einde van 2020 toe wil de FSMA enkele ontwikkelingen in de toezichtspraktijk in herinnering brengen. In de komende dagen zal u korte nieuwsbrieven ontvangen over
diverse onderwerpen zoals de impact van de brexit, het einde van de overgangsperiode voor de
nevenverzekeringstussenpersonen en antiwitwaswetgeving. Om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen raden wij iedereen aan om de nieuwsbrieven te raadplegen.
De huidige nieuwsbrief brengt de regels voor de overdracht van bijscholingspunten in herinnering.
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BIJSCHOLING – OVERDRACHT VAN PUNTEN
Nu het jaareinde nadert, krijgt de FSMA regelmatig de vraag van verzekeringstussenpersonen
of zij, net zoals vroeger, een overschot van bijscholingspunten kunnen overgedragen naar het
volgende jaar?
Voor de verzekeringstussenpersonen is sinds 1 januari 2020 de regeling voor bijscholing gewijzigd.
Zo is de duur van de bijscholingsperiodes ingekort tot één jaar in plaats van drie jaar. Ook het
aantal punten voor elke periode van één jaar is gewijzigd. Voortaan moeten verzekeringstussenpersonen 15 bijscholingspunten behalen. De nevenverzekeringstussenpersonen hebben voldoende
aan drie punten.
De verzekeringstussenpersonen kunnen een overschot aan punten overdragen, maar dat kan alleen
naar het jaar dat volgt op het jaar waarin ze hun punten hebben behaald. Het aantal opleidingspunten dat ze kunnen overdragen, is beperkt tot 15 en tot drie voor nevenverzekeringstussenpersonen.
De nieuwsbrief van de FSMA van 19 december 20191 licht enkele praktijkvoorbeelden toe.

HOUD UW INSCHRIJVINGSDOSSIER STEEDS ACTUEEL
Elke tussenpersoon is verplicht om alle gegevens van zijn inschrijvingsdossier steeds
actueel te houden in de online-applicatie van de FSMA. Denk maar aan adreswijzigingen, de identiteit van de leidinggevenden, het aantal tewerkgestelde PCP’s, …
Ook belangrijk is om de eventuele stopzetting van een inschrijving door te geven nog vóór
het einde van het jaar.

De FSMA moet als toezichthouder steeds over de meest recente gegevens beschikken.
U heeft toegang tot uw elektronisch inschrijvingsdossier via mcc-info.fsma.be. Meer
info over hoe u uw inschrijvingsdossier raadpleegt en hoe u dit wijzigt, vindt u terug
op onze website via volgende link: https://mcc-info.fsma.be/nl/werking-cabrio.
// Log steeds in met hetzelfde certificaat als dat waaraan uw dossier is gekoppeld.
// Via
// Via

raadpleegt u de inhoud van uw dossier.
start u een wijzigingsaanvraag en kunt 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 DE
FSMA DEZE BEHANDELEN.
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Nieuwsbrief 19/12/2019: Wijzigingen in reglementering en toezicht (punt 6).
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