REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE
Register-Coördinatoren Fraudebeheersing

INLEIDING
Permanente Educatie zorgt er voor dat de kennis en vaardigheden die vereist zijn om het vak van
(kandidaat-) Coördinatoren op verantwoorde en professionele wijze te blijven uitoefenen,
systematisch wordt onderhouden verbeterd en verbreed
Alle ingeschrevenen in het Register RCF moeten binnen een bepaalde periode een aantal
opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen worden verkregen door onder andere deelname aan
seminars, lezingen, opleidingen, congressen en beurzen, of vakgerichte commissies of besturen. Dit
reglement geldt vanaf 1 september 2014.
DEFINITIES
ARTIKEL 1
1. RCF

Register Coördinator Fraudebeheersing.

2.

Bestuur RCF

Het Bestuur Register Coördinator Fraudebeheersing, zoals
omschreven in art. 1 van het Reglement voor het Register
Coördinator Fraudebeheersing.

3.

Commissie PE

Een door het bestuur RCF ingestelde commissie zoals omschreven
in art. 2 van het Reglement voor het Register Coördinator
Fraudebeheersing.

4.

Coördinator

De coördinator die is ingeschreven in het Register Coördinator
Fraudebeheersing.

5.

Kandidaat-Coördinator

De coördinator die is ingeschreven in het Register, maar nog niet
voldoet aan alle daarvoor geldende toelatingseisen.

6.

Ingeschrevene

De Coördinator en de Kandidaat-Coördinator

7.

PE- activiteit

Activiteiten buiten de beroepsuitoefening van de praktijk, die naar
het oordeel van het Bestuur RCF bijdragen tot verhoging van de
kwaliteit van de beroepsuitoefening door de (kandidaat-)
Coördinator, zowel op vakinhoudelijk gebied als op het terrein van
de dienstverlening.

8.

PE-punt

De eenheid aan de hand waarvan het Bestuur RCF aan een
opleiding of activiteit toe te kennen waarde wordt uitgedrukt.

9.

PE-periode

Een periode van twee jaar gerekend vanaf de aanvang van de PEverplichting verbonden aan de inschrijving als Coördinator in het
Register Coördinator Fraudebeheersing. Bij inschrijving als
Kandidaat-Coördinator geldt een periode van drie jaar.

WERKING VAN HET PE-SYSTEEM
ARTIKEL 2
2.1 Iedere ingeschrevene is verplicht aan de in dit PE-reglement gestelde eisen te voldoen die
gedurende de inschrijving in het RCF van kracht zijn.
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2.2

Na inschrijving in het RCF gaat de verplichting van het volgen van het PE-programma in op de 1ste
van de opvolgende maand en start de PE-periode van twee jaren.

2.3

Twee jaren gerekend vanaf het tijdstip van de aanvang van het PE-programma moet de
ingeschrevene de op basis van dit reglement vereiste opleidingspunten behaald hebben.

2.4

Elke PE-periode van twee jaren wordt opgevolgd door een nieuwe PE-periode van twee jaren,
waar dit reglement, of een opvolgende versie daarvan, eveneens op van toepassing is.

2.5

Indien het binnen een PE-periode vereiste aantal PE-punten na het verstrijken van deze PEperiode niet of niet volledig is behaald, heeft dit gevolgen zoals weergegeven in artikel 6 van dit
reglement.

2.6

Het Bestuur RCF heeft de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen van de verplichtingen uit dit
artikel.

TOEKENNING VAN PE-PUNTEN
ARTIKEL 3
3.1
Iedere ingeschrevene moet binnen een PE-periode 20 PE-punten behalen.
3.2

Toekenning van PE-punten voor PE-activiteiten is gebaseerd op tijdsduur en kennisniveau van
de activiteit, alsook de relevantie voor het vak waarin de ingeschrevene werkzaam is.

3.3

Voor de volgende categorieën worden PE-punten toegekend:
 Het deelnemen/volgen van seminars, lezingen, cursussen en opleidingen die relevant zijn
voor het vakgebied van de ingeschrevene;
 Examineren bij opleidingen die relevant zijn voor het vakgebied van de ingeschrevene
met een maximum van twee keer per PE-periode;
 Zitting hebben in een bestuur/commissie/werkgroep van of namens het Verbond van
Verzekeraars, voor zover dit gebeurt op voordracht van (een van de commissies van) het
Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit , waarbij de PE-punten worden
gemaximeerd per periode;
 Activiteiten verricht voor het Bestuur RCF, waarbij de PE-punten worden gemaximeerd

per jaar. Hieronder worden in ieder geval begrepen commissies of werkgroepen die
door het Bestuur RCF zijn ingesteld;
 Publiceren van artikelen op het vakgebied waarbinnen de Kandidaat-Coördinator of

Coördinator werkzaam is (met uitzondering van interviews) van de ingeschrevene met
een maximum van twee artikelen per PE-periode;
 Uitvoeren van kwaliteitstoetsingen binnen het vakgebied van de ingeschrevene, waarbij
de PE-punten worden gemaximeerd per periode;
3.4

Voor activiteiten die niet genoemd zijn in artikel 3.3. kunnen alleen dan PE- punten worden
aangevraagd bij het Bestuur RCF, als deze vallen binnen het vakgebied van de ingeschrevene;

3.5

Het is te allen tijde aan de ingeschrevene om zowel het niveau als het bewijs van deelname
aan gevolgde evenementen schriftelijk aan te tonen bij het Secretariaat van het NIVRE;

3.6

Het Bestuur RCF bepaalt aan de hand van de informatie als bedoeld in het voorgaande lid
welke activiteiten wel of niet als PE-activiteit kunnen worden gezien en hoeveel PE-punten
daaraan worden toegekend. Deze beoordeling kan zowel vooraf als achteraf geschieden;

3.7

Waar in dit artikel kwantitatieve eisen worden gesteld, worden deze cijfers gehalveerd voor
de ingeschrevene die in dat jaar de 60-jarige leeftijd bereikt.
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PUNTENOVERSCHOT PER PE-PERIODE
ARTIKEL 4
Als een ingeschrevene in een PE-periode meer PE-punten heeft behaald dan is voorgeschreven,
kunnen maximaal 4 van deze extra PE-punten een volgende PE-periode worden meegenomen.
REGISTRATIE EN CONTROLE
ARTIKEL 5
De ingeschrevene is verplicht de door hem verrichte PE-activiteiten en het aantal behaalde
opleidingspunten in zijn persoonlijke dossier in Extranet van het NIVRE te vermelden, waarbij eveneens
alle beschikbare bewijsvoering, zoals certificaten, deelnamebewijzen, diploma’s, verklaringen moet
worden toegevoegd. Dit geldt niet voor evenementen die door het NIVRE zijn georganiseerd.
SANCTIE
ARTIKEL 6
6.2
Wanneer de ingeschrevene na het verstrijken van een PE-periode een tekort aan PE-punten
heeft, moet hij dit tekort aantal PE-punten binnen de eerstvolgende PE-periode inhalen. De
verplichting voor het behalen van het voorgeschreven aantal PE-punten voor deze volgende
PE-periode blijft daarnaast onverminderd van toepassing; Wanneer de ingeschrevene
binnen een PE-periode naast de totaal verplicht te behalen PE-punten voor de betreffende
periode, ook een tekort van PE-punten van de voorgaande periode moet behalen en hij
heeft na die betreffende PE-periode nog steeds een tekort op het totaal te behalen PEpunten, gaat het Bestuur RCF over tot uitschrijving uit het RCF.
6.3

Een Kandidaat-Coördinator of Coördinator die uitgeschreven is uit het RCF op grond van
artikel 6.2 wordt gedurende twee jaar, gerekend vanaf de datum waarop uitschrijving
heeft plaatsgevonden, niet in het RCF ingeschreven.

BEZWAAR
ARTIKEL 7
7.1 Een Kandidaat-Coördinator of Coördinator die wegens het niet behalen van het vereiste aantal
PE-punten conform artikel 6.2 uit het RCF is uitgeschreven kan bezwaar aantekenen bij de
Commissie Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit;
7.2 Het bezwaar moet schriftelijk en aangetekend binnen zes weken na de schriftelijke mededeling
van uitschrijving bij het Secretariaat CBV worden ingediend;
7.3 Bezwaren die buiten de termijn uit artikel 7.2 worden ontvangen, worden niet in behandeling
genomen;
7.4. Het indien van een bezwaar heeft geen opschortende werking ten aanzien van het besluit tot
uitschrijving;
7.5 De Commissie Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit neemt binnen tien weken na
ontvangst van het bezwaar, als bedoeld in artikel 7.2, een besluit en deelt dit schriftelijk aan de
bezwaarmaker mee;
7.6 Tegen het besluit van de Commissie Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit is geen beroep
mogelijk.
Aldus vastgesteld, door het Bestuur RCF, blijkens een besluit in de vergadering, dat is gedateerd 28
april 2014.
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