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Bepalingen van toepassing op de in België geregistreerde bijkantoren van verzekerings- 

of herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte ressorteren 

________________________________________________________________________ 

Hieronder worden een reeks wettelijke en reglementaire bepalingen van economische en 

financiële aard opgelijst die bepalingen van algemeen belang vormen in de zin van 

artikelen 564, § 1 en 576 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht 

op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen alsook artikel 15 van de wet van 4 april 

2014 betreffende de verzekeringen en bijgevolg betrekking hebben op de werkzaamheden 

van geregistreerde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die 

onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) 

ressorteren. 

De NBB en de FSMA kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in of 

onvolledigheid van deze lijst. Enkel de hoven en rechtbanken kunnen immers een 

betwisting over de toepasselijkheid van de bepalingen die worden vermeld in deze lijst, of 

van andere bepalingen die hierin niet zouden worden vermeld, definitief beslechten. Aan 

deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

A. Bepalingen van algemeen belang die rechstreeks van toepassing zijn op de in België 

geregistreerde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die 

onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

ressorteren  

▪ de artikelen 550, § 2 en 563 (verzekeringsonderneming) en 577 

(herverzekeringsonderneming) van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het

toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

B. Bepalingen van algemeen belang die rechtstreeks van toepassing zijn op de 

verzekeringsdistributieactiviteit uitgeoefend in België door de in België geregistreerde 

bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die onder het recht van 

een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren  

▪ de artikelen 5, 16°/1, 258, § 2, d), 259, § 2, 261, § 2, 280,

283, § 6 en §§ 8-11,  288, § 4, tweede lid, 290, 291, 292, 293 en 296 van de wet van 4

april 2014 betreffende de verzekeringen;

▪ het reglement van 24 februari 2017 van de Autoriteit voor financiële diensten en

markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten

verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten

op het Belgische grondgebied, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 mei 2017.
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C. Indicatie van andere bepalingen die (afhankelijk van de concrete activiteiten die de 

betrokken ondernemingen in België wensen uit te oefenen) mogelijk van toepassing zijn 

op de werkzaamheden van de in België geregistreerde bijkantoren van de verzekerings- 

of herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere EER-lidstaat 

ressorteren: 

Dit overzicht is niet exhaustief en doet geen afbreuk aan de verplichting om, bij de 

uitoefening van de werkzaamheden in België, ook de bepalingen van Belgisch recht na te 

leven die hieronder niet worden vermeld (bijvoorbeeld bepalingen die onder het burgerlijk 

recht, het handelsrecht, het strafrecht, het fiscaal recht, de privacywetgeving of de 

taalwetgeving vallen). Deze wetgevingen kunnen worden geconsulteerd op 

http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. 

▪ Titel VI “Zeeverzekering” van de wet van 21 augustus 1879 op de zee- en binnenvaart; 

▪ de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, en haar uitvoeringsbesluiten; 

▪ Hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en 

ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid in dergelijke gevallen en haar uitvoeringsbesluiten;  

▪ de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen, en haar uitvoeringsbesluiten;  

▪ de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 

financiële diensten, en haar uitvoeringsbesluiten alsook de reglementen genomen ter 

uitvoering ervan, zoals onder meer: 

− het reglement van 3 april 2014 van de Autoriteit voor Financiële Diensten 

en Markten betreffende het commercialiseringsverbod van bepaalde 

financiële producten aan niet-professionele cliënten, goedgekeurd bij 

koninklijk besluit van 24 april 2014; 

− het reglement van 26 mei 2016 van de Autoriteit voor Financiële Diensten 

en Markten tot omkadering van de commercialisering van bepaalde 

financiële derivaten bij consumenten, goedgekeurd bij koninklijk besluit 

van 21 juli 2016; 

▪ de programmawet van 24 december 2002 tot wijziging van het wettelijk kader van de 

pensioenen van de zelfstandigen (verkort “WAPZ”), en haar uitvoeringsbesluiten; 

▪ de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel 

van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid 

(verkort “WAP”), en haar uitvoeringsbesluiten; 

▪ Titel XI, Hoofdstuk VII “Oprichting van een gegevensbank betreffende de aanvullende 

pensioenen en de informatie voor de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren 

over gegevens betreffende aanvullende pensioenen” van de Programmawet (I)  van 27 

december 2006 alsook het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 

306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006; 

▪ de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door 

terrorisme, en haar uitvoeringsbesluiten; 

▪ de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; 

▪ de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie ; 

▪ Titel II, Hoofdstuk V “De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten” 

van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I); 

http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
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▪ de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele 

schade ingevolge een technologisch ongeval; 

▪ de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en haar uitvoeringsbesluiten, 

alsook de uitvoeringsbesluiten van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 

verzekeringsondernemingen in de mate dat zij niet strijdig zijn met de wet van 

4 april 2014, zoals onder meer: 

− het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de 

minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot 

dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst 

met betrekking tot het privé-leven; 

− het koninklijk besluit van 12 oktober 1990 betreffende de 

rechtsbijstandsverzekering; 

− het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement 

betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen; 

− het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 

25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst; 

− het koninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering 

tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico’s betreft; 

− het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de 

levensverzekeringsactiviteit; 

− het koninklijk besluit van 1 februari 2010 tot vaststelling van de specifieke 

indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3 van de wet van 4 april 2014 

betreffende de verzekeringen; 

− het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde 

informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële 

producten bij niet-professionele cliënten; 

− het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden 

van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte 

aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen; 

▪ de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk 

financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door 

gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van 

vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 

financiële sector en de financiële diensten; 

▪ Titel IV “Aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders” van de wet van 15 mei 2014 

houdende diverse bepalingen; 

▪ de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; 

▪ de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende 

pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief 

als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige 

helpers; 

▪ de wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de 

werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen; 
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▪ Boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van 

economisch recht, de definities eigen aan Boek VI opgenomen in Boek I van het 

Wetboek van economisch recht en de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek VI 

opgenomen in Boek XV van het Wetboek van Economisch recht, en de 

uitvoeringsbesluiten van dit boek, alsook van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en de wet van 

6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming die tot hun 

opheffing van kracht blijven; 

▪ Boek VII “Betalings- en kredietdiensten” van het Wetboek van economisch recht, de 

definities eigen aan Boek VII opgenomen in Boek I van het Wetboek van economisch 

recht, en de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek VII opgenomen in Boek XV 

van het Wetboek van economisch recht, en de uitvoeringsbesluiten van dit boek, alsook 

de uitvoeringsbesluiten van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, de wet 

van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet en van de wet van 10 augustus 2001 

betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren die tot hun opheffing van 

kracht blijven; 

▪ Boek X “Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële 

samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies” van het Wetboek van 

economisch recht en de definities eigen aan Boek X opgenomen in Boek I van het 

Wetboek van economisch recht, en zijn uitvoeringsbesluiten, alsook de 

uitvoeringsbesluiten van de wet van 13 april 1995 betreffende de 

handelsagentuurovereenkomst die tot hun opheffing van kracht blijven;  

▪ Boek XVI “Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen” van het Wetboek 

van economisch recht, de definities eigen aan Boek XVI opgenomen in Boek I van het 

Wetboek van economisch recht, en de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek 

XVI opgenomen in Boek XV van het Wetboek van economisch recht, en de 

uitvoeringsbesluiten van dit boek. 

 

Bovendien volgt uit artikel 25 van de wet van 4 april 2014 dat de overeenkomsten die 

bestemd zijn om te voldoen aan een door de Belgische wetgeving opgelegde 

verzekeringsplicht, door het Belgische recht worden beheerst.  Een lijst met een 

opsomming van deze overeenkomsten is beschikbaar op de volgende website: 

https://www.fsma.be/nl/lijst-van-de-verplichte-verzekeringen. 

https://www.fsma.be/nl/lijst-van-de-verplichte-verzekeringen

