
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2021/43329]
26 NOVEMBER 2021. — Koninklijk besluit tot uitvoering van

artikel 677 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het
toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en

de landsbonden van ziekenfondsen, artikel 52, eerste lid, 11°, inge-
voegd bij de wet van 26 april 2010 en gewijzigd bij de wetten van
17 juli 2015 en 13 maart 2016;

Gelet op de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht
op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, artikel 677;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12
april, 3 mei, 6 mei en 24 juni 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, gegeven op 6 juli 2021;

Gelet op de adviezenvan de de Nationale Bank van België, gegeven
op 17 maart en 1 juni 2021;

Gelet op de adviezen van de Raad van de Controledienst voor de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gegeven op
26 februari en 14 mei 2021;

Gelet op de adviezen van het Technsich Comité ingesteld bij de
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van zieken-
fondsen, gegeven op 18 maart en 11 juni 2021 ;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig
de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse
bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2021/43329]
26 NOVEMBRE 2021. — Arrêté royal portant exécution de l’article 677

de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des
entreprises d’assurance ou de réassurance

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l’article 108;
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions

nationales de mutualités, article 52, alinéa 1er, 11°, inséré par la loi du
26 avril 2010 et modifié par les lois des 17 juillet 2015 et 13 mars 2016;

Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des
entreprises d’assurance ou de réassurance, l’article 677;

Vu les avis de l’Inspection des Finances donnés les 12 avril, 3 mai,
6 mai et 24 juin 2021;

Vu l’accord de la Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 6 juillet 2021;

Vu les avis de la Banque nationale de Belgique, donnés les 17 mars et
1er juin 2021;

Vu les avis du Conseil de l’Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités, donnés les 26 février et 14 mai 2021;

Vu les avis du Comité technique institué auprès de l’Office de
contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donnés
les 18 mars et 11 juin 2021;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément
aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative;
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Gelet op het advies 70.151/1 van de Raad van State, gegeven op
6 oktober 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Werk, van de
Minister van Sociale Zaken, en op het advies van de in Raad
vergaderde Ministers;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Onverminderd artikel 46, § 1, tweede lid, van de wet van
13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen, zijn de verzekeringsmaatschappijen
van onderlinge bijstand vrijgesteld van de naleving van de verplich-
tingen zoals bedoeld in artikel 83/1, eerste lid, van dezelfde wet op
voorwaarde dat deze vrijstelling geen afbreuk doet aan de geschiktheid
van het governancesysteem van de betrokken verzekeringsmaatschap-
pij van onderlinge bijstand, in het bijzonder de geschiktheid van haar
toezichtstructuren op de effectieve leiding en van de collegialiteit van
die laatste. De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbon-
den van ziekenfondsen ziet toe op de naleving van deze voorwaarde.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 juli 2021.

Art. 3. De ministers bevoegd voor Economie en Sociale zaken zijn
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie en Werk,
P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2021/34232]
26 NOVEMBER 2021. — Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van LEVL vzw als participatieorganisatie

en tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de participatieorganisatie

Rechtsgronden
- het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, artikel 8, eerste lid, en

artikel 9, eerste lid, vervangen bij het decreet van 18 januari 2019, en artikel 11, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van
18 januari 2019.

Vormvereiste
De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 22 november 2021.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 25 november 2021.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de gelijke kansen, de integratie en de inburgering, besliste op 13 juli 2021 om

LEVL vzw te selecteren als kandidaat-participatieorganisatie op basis van de ingediende erkenningsaanvraag en de
inhoudelijke beoordeling ervan door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

- De geselecteerde kandidaat-participatieorganisatie diende op 25 augustus 2021 een meerjarenplan voor de
periode 2022-2026 in, dat voldoet aan de bepalingen van artikel 5, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van
26 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid,
wat betreft de participatieorganisatie, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 tot
uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid wat betreft de participatieorganisatie en de oriëntering van anderstaligen naar het meest gepaste
aanbod NT2, en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016
houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid,
waarbij rekening is gehouden met de beleidsprioriteiten die de Vlaamse minister, bevoegd voor de gelijke kansen, de
integratie en de inburgering, heeft bepaald in het ministerieel besluit van 11 oktober 2020 over de bepaling van de
beleidsprioriteiten voor de participatieorganisatie voor de vijfjarige periode vanaf 1 maart 2021.

Vu l’avis 70.151/1 du Conseil d’Etat, donné le 6 octobre 2021, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l’Économie et du Travail, du
Ministre des Affaires sociales, et de l’avis des Ministres qui en ont
délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sans préjudice de l’article 46, § 1, alinéa 2, de la loi du
13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assu-
rance ou de réassurance, les sociétés mutualistes d’assurance sont
dispensées du respect des obligations visées à l’article 83/1, alinéa 1er,
de la même loi à la condition que cette dispense ne porte pas atteinte au
caractère adéquat du système de gouvernance de la société mutualiste
d’assurance concernée en particulier l’adéquation de ses structures de
surveillance de la direction effective et de la collégialité de cette
dernière. L’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de
mutualités veille au respect de cette condition.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 19 juillet 2021.

Art. 3. Les ministres qui ont l’Economie et les Affaires sociales dans
leurs attributions sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Économie et du Travail,
P.-Y DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE
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