REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE

Begripsomschrijving
Artikel 1
In dit Reglement wordt verstaan onder:
Stichting
De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs
Bestuur
Het bestuur van de Stichting
RFEA
De natuurlijke persoon, die door de Stichting in het door haar gehouden
Register van Financieel Echtscheidingsadviseurs is ingeschreven
Commissie van Toezicht
De op grond van de statuten van de Stichting ingestelde commissie, die
toezicht houdt op het beroepsmatig handelen van de Register Financieel
Echtscheidingsadviseur
Examenbureau
De door het Bestuur aangewezen instelling zoals bedoeld in artikel 4 van dit
reglement.
Leerdoelen
De door het Bestuur bepaalde normen voor het kennisniveau ten behoeve
van de door of onder toezicht van de Stichting af te nemen examens ter
verkrijging van het diploma Register Financieel Echtscheidingsadviseur
PE
Permanente Educatie tot het behouden en onderhouden van de kennis en
de vaardigheden zoals vastgelegd in de Leerdoelen
Register
Het Register van Register Financieel Echtscheidingsadviseurs bijgehouden
door de Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs
Register Particulier
Het Register waarin zijn opgenomen de RFEA’s die hebben voldaan aan de
eisen voor inschrijving in het RFEA register Particulier zoals vastgesteld door
de Stichting
Register Ondernemer
Het Register waarin zijn opgenomen de RFEA’s die hebben voldaan aan de
eisen voor inschrijving in het RFEA register Ondernemer zoals vastgesteld
door de Stichting
PE casus
De integratieve casus opgesteld door de Stichting die dient als PE opdracht
Schriftelijk
Op papier of digitaal (via mail of als pdf)

Doelstelling Permanente Educatie
Artikel 2

Versie 2020.1

2.1

Dit Reglement betreft een nadere uitwerking van het periodiek
toetsen van hetgeen in de Gedragscode voor de RFEA, in Artikel 9, als
richtlijn is aangegeven.

2.2

In Artikel 9 van de Gedragscode voor de RFEA staat onder meer:
De RFEA dient deskundig te zijn en te blijven op het gebied waarop hij
zijn diensten aanbiedt. De RFEA dient zich permanent bij te scholen
(onder andere door het volgen van trainingen en cursussen, het
bijwonen van seminars), en tenminste de voorschriften van de SRFEA
daaromtrent na te leven, zoals die bij reglement of bij circulaire aan
de RFEA’s worden bekend gemaakt.

2.3

Doelstelling van PE is het bewaken van het behoud en onderhoud van
de kennis en vaardigheden zoals vastgelegd in de Leerdoelen.
PE heeft mede ten doel de RFEA te stimuleren tot verdere verrijking
en verdieping van zijn kennis en vaardigheden op de in de Leerdoelen
vastgelegde competenties.

Verplichting tot Permanente Educatie
Artikel 3
3.1

De RFEA is gehouden te voldoen aan de door het Bestuur gestelde
eisen ten aanzien van PE, als bedoeld in Artikel 9 van de Gedragscode
voor de RFEA.

3.2

Het financieel advies bij beëindiging van een relatie kenmerkt zich
door een integratieve probleembenadering. Dit vereist niet alleen
een aandachtsverdeling over de vakgebieden, doch evenzeer
aandacht voor de samenhang van de verschillende disciplines met
betrekking tot de oplossing van een voorgelegde vraagstelling.
PE verplichting Particulier

3.3

De in het Register Particulier opgenomen RFEA’s, die niet in het
Register Ondernemer zijn ingeschreven, dienen voor het eerst twee
jaar na het behalen van het diploma RFEA particulier en daarna
eenmaal per drie jaar, de PE casus te maken waarbij het kennisniveau
en de vaardigheden getoetst worden. Steekproefsgewijs worden de
RFEA’s uitgenodigd om mondeling de ingeleverde uitwerking te
verdedigen.

3.4

De PE casus wordt op de dag van het FEA examen particulier
toegezonden aan de voor de PE in aanmerking komende RFEA’s. De
uitwerking dient uiterlijk 5 weken na de examendatum van het
betreffende FEA examen Particulier door het Examenbureau te zijn
ontvangen.

3.5

De in het Register Particulier opgenomen RFEA’s, die niet in het
Register Ondernemer zijn ingeschreven, kunnen, in plaats van het
maken van de PE casus zoals genoemd in artikel 3.3 en 3.4,
inschrijven voor het MC examen FEA particulier. De verplichting tot
het maken van de PE casus komt uitsluitend te vervallen indien
inschrijving voor het MC examen FEA particulier voor de in het
Examenreglement gestelde uiterste inschrijvingsdatum heeft
plaatsgevonden. Dit artikel is niet van toepassing indien de RFEA
dient te herkansen voor zijn PE verplichting.

3.6

Een resultaat voor het MC examen FEA particulier lager dan 5,5 is een
onvoldoende, een resultaat van 5,5 of hoger een voldoende.
PE verplichting Ondernemer
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3.7

De in het Register Ondernemer opgenomen RFEA’s, die niet in het
Register Particulier zijn ingeschreven, dienen voor het eerst in januari
van het derde, vierde dan wel vijfde jaar na het kalenderjaar waarin
het diploma RFEA Ondernemer is behaald en daarna eenmaal per
drie jaar, de PE casus te maken waarbij het kennisniveau en de
vaardigheden getoetst worden. Steekproefsgewijs worden de RFEA’s
uitgenodigd om mondeling de ingeleverde uitwerking te verdedigen.

3.8

De PE casus wordt in de eerste week van de maand januari 2022, en
iedere drie jaar daarna, toegezonden aan de voor de PE in
aanmerking komende RFEA’s. De uitwerking dient uiterlijk 5 weken
na de verzendingsdatum door het Examenbureau te zijn ontvangen.

3.9

De in het Register Ondernemer en Register Particulier opgenomen
RFEA’s dienen voor het eerst in januari van het derde, vierde dan wel
vijfde jaar na het kalenderjaar waarin het diploma RFEA Ondernemer
is behaald en daarna eenmaal per drie jaar, de PE casus te maken
waarbij het kennisniveau en de vaardigheden getoetst worden.
Steekproefsgewijs worden de RFEA’s uitgenodigd om mondeling de
ingeleverde uitwerking te verdedigen.

3.10

De PE casus wordt in de eerste week van de maand januari 2022, en
iedere drie jaar daarna toegezonden aan de voor de PE in aanmerking
komende RFEA’s. De uitwerking dient uiterlijk 5 weken na de
verzendingsdatum door het Examenbureau te zijn ontvangen.
PE verplichting na wijziging inschrijving
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3.11

Indien de RFEA eerst alleen in het Register Particulier ingeschreven
stond en later tevens zich inschrijft in het Register Ondernemer,
vervalt de PE verplichting Particulier. Vanaf de datum van het
behalen van het diploma RFEA ondernemer geldt de PE verplichting
Ondernemer.

3.12

Indien de RFEA eerst alleen in het Register Ondernemer ingeschreven
stond en later tevens zich inschrijft in het Register Particulier, blijft de
PE verplichting Ondernemer gehandhaafd.

3.13

Indien de RFEA eerst in zowel het Register Particulier en het Register
Ondernemer ingeschreven stond en zich laat uitschrijven uit het
Register Ondernemer vervalt de PE verplichting Ondernemer. Vanaf
de datum van uitschrijven geldt de PE verplichting Particulier, waarbij
de PE verplichting start op de eerstvolgende datum voor de PE
verplichting Particulier volgend op het voor uitschrijving voor de
RFEA geldende datum voor de PE verplichting Ondernemer.

3.14

Indien de RFEA eerst in zowel het Register Particulier en het Register
Ondernemer ingeschreven stond en zich voor deelname aan de
herkansing voor de PE verplichting Ondernemer uitschrijft uit het
Register Ondernemer, geldt de eerstvolgende deelname aan de PE
verplichting Particulier als herkansing voor deze PE verplichting.

3.15

De verplichting om deel te nemen aan de PE verplichting
Ondernemer vervalt indien het schriftelijk verzoek tot uitschrijving uit
het Register Ondernemer voor de uiterste inleverdatum van de
uitwerking van de PE casus Ondernemer bij het Secretariaat van de
Stichting is ontvangen.

Procedure PE verplichting
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3.16

Op de uiterste inleverdatum worden uit de ingeleverde uitwerkingen
van de PE casus steekproefsgewijs de RFEA’s uitgenodigd om
mondeling de ingeleverde uitwerking te verdedigen. Voorafgaand
aan het mondeling wordt geen resultaat van de ingeleverde
uitwerking gecommuniceerd.

3.17

Binnen vier weken na de uiterste inleverdatum wordt de uitslag aan
de RFEA’s die niet zijn uitgenodigd voor het steekproefsgewijze
mondeling schriftelijk gecommuniceerd.

3.18

Binnen twee weken na de datum van het MC examen FEA particulier
wordt de uitslag aan de RFEA’s die hieraan hebben deelgenomen
schriftelijk gecommuniceerd.

3.19

Binnen twee maanden na de uitslag van de schriftelijke uitwerking
respectievelijk vier maanden na de uitslag van het MC examen FEA
particulier worden de mondelinge herkansingen gehouden. De
uitnodiging hiervoor wordt tegelijk met de schriftelijke uitslag
gecommuniceerd.

3.20

De uitslag van een mondelinge verdediging wordt na afloop van het
mondeling direct aan de RFEA medegedeeld. Binnen twee weken na
de datum van het mondeling wordt de uitslag schriftelijk bevestigd.

3.21

Indien de RFEA in zowel het Register Particulier als het Register
Ondernemer is ingeschreven wordt bij de mondelinge verdediging
aangegeven of aan de PE verplichting voor beide Registers is voldaan
of voor beide Registers niet is voldaan.

3.22

Voor deelname aan de herkansing is de RFEA een bedrag aan het
Examenbureau verschuldigd. De hoogte van dit bedrag wordt
vermeld in de uitnodiging aan de RFEA om aan de herkansing deel te
nemen. Deelname aan de mondelinge verdediging is uitsluitend
mogelijk indien dit bedrag voorafgaand aan de mondelinge
verdediging op de rekening van het Examenbureau is bijgeschreven.

3.23

Het Bestuur kan in buitengewone omstandigheden, op een
schriftelijk en met redenen omkleed verzoek van een RFEA, geheel of
gedeeltelijk vrijstelling verlenen van de PE verplichting. Het verzoek
staat ter vrije beoordeling aan het Bestuur.

3.24

De mogelijk te volgen procedures met betrekking tot uitslagen en
herkansingen zijn opgenomen in bijlage 1 van dit reglement.

3.25

Voor de in het register Ondernemer ingeschreven RFEA geldt, in
afwijking van de in de bijlage 1 opgenomen herkansingstermijn van
12 maanden, dat de herkansing op uitnodiging door het
Examenbureau dient plaats te vinden in de periode 1 september tot
en met 31 maart volgend op de deelname aan de PE verplichting met
onvoldoende resultaat.

Uitvoering van de PE
Artikel 4
4.1

Het is de Stichting toegestaan de PE (deels) uit te laten voeren door
een extern gekwalificeerd Examenbureau.

4.2

Alle communicatie betreffende de PE wordt via mail aan de
RFEA verzonden op het door de RFEA zelf in het Register
geregistreerde mailadres. Alle gevolgen van een door de RFEA
onjuist of niet tijdig in het Register geregistreerd mailadres zijn
voor risico en rekening van de RFEA.

Aansprakelijkheid
Artikel 5

De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheden
van onderwijsactiviteiten organiserende instellingen.

Registratie van PE
Artikel 6

De registratie van PE geschiedt door het secretariaat van de Stichting aan de
hand van het behaalde resultaat.

Sanctiebepalingen
Artikel 7
7.1

De RFEA is, in de zin van dit Reglement, ten aanzien van de verplichte
PE in gebreke indien hij:
a. de toetsing en geboden herkansingen niet met volledig voldoende
resultaat heeft afgelegd,
b. na inschrijving voor het MC examen FEA particulier deze
inschrijving annuleert dan wel niet aan het betreffende examen
deelneemt,
c. de casus niet binnen de in artikel 3.4, 3.8 of 3.10 gestelde termijn
heeft ingediend, waarbij als datum van ontvangst de datum geldt
waarop het Examenbureau de uitwerking per post dan wel per
mail ontvangt. Indien de uitwerking per mail wordt toegezonden,
dient binnen 7 dagen na ontvangst van de uitwerking via mail
eveneens de zelfde uitwerking per post te worden ontvangen.

Versie 2020.1

7.2

In geval van in gebreke blijven ten aanzien van het in Artikel 7 lid 1a
of 1b bepaalde, behoudens in geval van gehele of gedeeltelijke
vrijstelling, als bepaald in Artikel 3.20, wordt de inschrijving van de
RFEA in het betreffende register door het Bestuur per direct
schriftelijk opgezegd, op grond van artikel B 5.1. sub d van het
Registerreglement. De contributie over het gehele kalenderjaar is
onverkort verschuldigd.

7.3

In geval van in gebreke blijven ten aanzien van het in Artikel 7 lid 1c
bepaalde kan de RFEA binnen één maand na afloop van de in Artikel
7 lid 1b gestelde termijn alsnog de casus inleveren. De uitwerking
wordt dan als onvoldoende beoordeeld. Na overschrijding van deze
extra inlevertermijn, behoudens in geval van gehele of gedeeltelijke
vrijstelling, als bepaald in Artikel 3.20, wordt de inschrijving van de
RFEA in het betreffende Register door het Bestuur per direct
schriftelijk opgezegd, op grond van artikel B 5.1. sub d van het

Registerreglement. De contributie over het gehele kalenderjaar is
onverkort verschuldigd.
7.4

Indien de RFEA in zowel het Register Particulier als het Register
Ondernemer is ingeschreven, wordt in geval van in gebreke blijven de
inschrijving van de RFEA in het Register Ondernemer door het
Bestuur per direct schriftelijk opgezegd, op grond van artikel B 5.1.
sub d van het Registerreglement. De RFEA dient voor de handhaving
in het Register Particulier deel te nemen aan de eerstvolgende PE
verplichting Particulier. Deze deelname wordt aangemerkt als een
herkansing voor de PE verplichting voor het Register Particulier.

7.5

De uit een Register verwijderde RFEA kan tegen de opzegging in
bezwaar, en tegen een afwijzende beslissing op bezwaar in beroep,
op grond van artikel B 6.1. van het Registerreglement en op grond
van artikel 6 van het reglement Commissie van Toezicht.

Slotbepaling
Artikel 8

In die gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het Bestuur.
Dit reglement is goedgekeurd door het Bestuur op 15 juni 2020 en is van
kracht met ingang van 1 september 2020.
*) In dit document is voor het hanteren van mannelijke voornaamwoorden
gekozen, natuurlijk geldt het Reglement voor Permanente Educatie
evenzeer voor vrouwelijke Register Financieel Echtscheidingsadviseurs.
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