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Mededeling betreffende de procedures voor het verkrijgen van een vergunning als verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht en voor het verkrijgen van een uitbreiding van een 
vergunning 
 

Toepassingsveld 

- Ondernemingen die een vergunning wensen te verkrijgen als verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht 

- Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die zijn onderworpen 
aan de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen en die een uitbreiding van hun vergunning aanvragen 

Samenvatting/Doelstelling 

In deze mededeling wordt gewezen op de voorwaarden en de procedure die moeten worden 
nageleefd om een vergunning als verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch 
recht aan te vragen. Ook de procedure voor een aanvraag tot uitbreiding van een vergunning 
wordt hierin beschreven. 

Juridische basis 

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen, de artikelen 17 tot 62. 

Structuur 

I. Doelstellingen 

II. Vergunningsaanvraag 

III. Aanvraag tot uitbreiding van een vergunning 

IV. Intrekking 
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Geachte mevrouw 
Geachte heer 

I. Doelstellingen 

Deze mededeling beschrijft de procedure voor het aanvragen van een vergunning als verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht, alsook de procedure voor een aanvraag tot uitbreiding 
van een vergunning door verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht waaraan 
reeds een vergunning is verleend. 

II. Vergunningsaanvraag  

1.1. Principe 

Krachtens artikel 17 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- 
of herverzekeringsondernemingen (hierna "de Wet" genoemd) moeten ondernemingen die verzekerings- 
of herverzekeringsactiviteiten wensen uit te oefenen, een vergunning verkrijgen bij de Nationale Bank van 
België (hierna "de Bank" genoemd) vooraleer ze deze aanvatten.  

1.2. Verzekeringsactiviteiten 

Voor de verzekeringsactiviteiten wordt de vergunning per tak toegekend1. Er zijn 
18 niet-levensverzekeringstakken en 9 levensverzekeringstakken, die worden beschreven in, 
respectievelijk, Bijlage I en Bijlage II bij de Wet. De vergunning geldt uitsluitend voor levens- of 
niet-levensverzekeringsactiviteiten. Ondernemingen waaraan een vergunning is verleend voor 
levensverzekeringsactiviteiten, mogen echter ook een vergunning aanvragen voor niet-
levensverzekeringsactiviteiten van de takken niet-leven 1 en 2 van Bijlage I van de Wet (namelijk de 
ongevallenverzekering en de ziekteverzekering), en omgekeerd (art. 223, tweede en derde lid van de 
Wet).  

Een verzekeringsonderneming die een vergunning heeft verkregen voor een hoofdrisico dat tot een tak 
niet-leven behoort, mag ook bijkomende risico's dekken die tot een andere tak niet-leven behoren zonder 
dat ze voor deze risico's een vergunning moet aanvragen, op voorwaarde dat de in artikel 21 van de Wet 
vastgelegde voorwaarden worden nageleefd. 

In principe geldt de vergunning voor de volledige tak, tenzij de onderneming slechts een gedeelte van de 
tot die tak behorende risico's wenst te dekken (art. 18, 1° van de Wet). In dat geval wordt dit vermeld op 
de lijst van de ondernemingen waaraan een vergunning is verleend, die wordt gepubliceerd krachtens 
artikel 31 van de Wet.  

1.3. Herverzekeringsactiviteiten 

Voor herverzekeringsactiviteiten ontvangen ondernemingen een vergunning per herverzekeringsactiviteit 
(leven of niet-leven). Deze twee activiteiten mogen worden gecumuleerd. 

1.4. Verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten 

Eenzelfde onderneming mag tegelijkertijd verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten uitoefenen, op 
voorwaarde dat ze voor elk van de betrokken activiteiten de vereiste vergunningen aanvraagt. 

1.5. Administratief dossier 

Het administratief dossier dat moet worden voorgelegd om deze vergunning te verkrijgen (artikel 22 van 
de Wet) bestaat uit de verschillende elementen die zijn bepaald in het "Memorandum voor het verkrijgen 
van een vergunning door een verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht", dat is 
opgenomen in de bijlage (het op 7 april 2017 bijgewerkte memorandum en een lijst van de bijlagen die 
 
1  De risico's die tot een bepaalde tak behoren, kunnen in principe niet in een andere tak worden ingedeeld, met 

uitzondering van de in artikel 21 van de Wet bepaalde afwijkingen. 
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bij het vergunningsmemorandum moeten worden gevoegd).  Er wordt ook verwezen naar deze bijlage 
voor meer informatie over de procedure voor het verkrijgen van de vergunning en voor de termijn 
waarbinnen de Bank een uitspraak moet doen. 

III. Aanvraag tot uitbreiding van een vergunning 

Een verzekerings- of herverzekeringsonderneming waaraan een vergunning is verleend, moet 
voorafgaandelijk een uitbreiding van haar vergunning aanvragen als ze haar activiteiten wenst uit te 
breiden tot: 

a) een of meer verzekeringstakken waarvoor ze geen vergunning heeft, 

b) een deel van een tak dat niet wordt gedekt door de vergunning die eerder is toegekend in diezelfde 
tak, 

c) een herverzekeringsactiviteit waarvoor ze geen vergunning heeft. 

Het dossier voor de uitbreiding van een vergunning omvat dezelfde documenten als voor aanvragen voor 
een administratieve vergunning. Aldus wordt verwezen naar het "Memorandum voor het verkrijgen van 
een vergunning door een verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht" in de 
bijlage.  

Sommige van de in het memorandum opgenomen vragen (bv. over de aandeelhouders (punt 2.3.1. van 
het memorandum), de leiding van de onderneming (punten 2.3.3. en 2.3.4.1.), enz.) moeten niet opnieuw 
worden beantwoord als er geen verandering is ten opzichte van de laatste situatie die bij de Bank bekend 
is, of ten opzichte van de oorspronkelijke vergunningsaanvraag. In dit geval moet in het memorandum 
worden aangegeven dat er geen verandering is. Voorts moeten de in het vergunningsmemorandum 
vermelde documenten over de oprichting van de onderneming worden vervangen door het verslag van 
het orgaan dat gemachtigd is om te beslissen over de uitbreiding van de vergunning. 

IV. Intrekking 

Deze mededeling vervangt mededelingen D.146– A en D 146 - B van 19 april 1996 en trekt deze in, 
vanaf de publicatie ervan op de website van de Bank.  

Er wordt een kopie van deze mededeling verzonden naar de erkend commissaris(sen) van uw 
onderneming. 

Hoogachtend 

 

 

 

 

Jan Smets 
Gouverneur 

 

Bijlagen 

- Memorandum voor het verkrijgen van een vergunning door een verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht (versie van 7 april 2017) 

- Lijst van de bijlagen die bij het vergunningsmemorandum moeten worden gevoegd 


