
Doelstellingen, belangrijkste functies en activiteiten van het toezicht 

Doelstellingen van het toezicht  

De Controledienst heeft krachtens het principe van de "level playing field" als doel om te 
verzekeren dat de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand (VMOB's) de 
wettelijke en reglementaire bepalingen naleven die van toepassing zijn op de andere 
verzekeringsondernemingen die ziekteverzekeringen aanbieden en die onder het toezicht van 
de NBB en de FSMA vallen. Die twee toezichthouders publiceren daarvoor verschillende 
omzendbrieven en mededelingen ter attentie van de verzekeringsondernemingen en 
– tussenpersonen, die eveneens van toepassing zijn op de VMOB's en hun tussenpersonen. 

In toepassing van het toezichtsysteem dat op 1 april 2011 werd ingevoerd en dat op twee 
pijlers (Twin peaks) berust, wordt het toezicht op banken, verzekeringsondernemingen en 
andere financiële instellingen aan de NBB toevertrouwd, terwijl het toezicht op de financiële 
markten en de consumentenbescherming onder de bevoegdheid van de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten (FSMA) vallen. Voor de sector van de VMOB's is het de 
Controledienst die de uit te voeren opdrachten in het kader van die twee pijlers uitoefent. 

Het toezicht moet efficiënt en proactief zijn en vereist een kritische ingesteldheid. Het gaat 
erom zo snel mogelijk de risico's te identificeren die een invloed zouden kunnen hebben op 
de belangen van de verzekeringnemers. De VMOB's worden aangemoedigd om maatregelen 
te nemen om de geïdentificeerde risico's te beperken of de gevolgen ervan te minimaliseren. 
Indien nodig zullen die maatregelen door de Controledienst worden opgelegd. 

De Controledienst neemt, aan de hand van adviezen die hij formuleert ten aanzien van zijn 
controlesector, deel aan de ontwikkeling van prudentiële regelgeving en hij onderhoudt een 
dialoog met de verschillende belanghebbenden. 

Tot slot stimuleert de Controledienst de gezonde ontwikkeling van de VMOB's, met 
inachtneming van het gelijke speelveld. In totaal staan er 9 VMOB's onder het toezicht van de 
Controledienst.  

Belangrijkste toezichtfuncties  

Het toezicht op de VMOB's is onderverdeeld in twee hoofdfuncties, namelijk het toezicht op 
de verzekeringen en de operationele functie. 

De functie “toezicht op verzekeringen”, die gezamenlijk door de juridische en financiële en 
actuariële dienst van de Controledienst wordt uitgeoefend, verzekert zowel de basiscontrole 
van alle VMOB's aan de hand van een eerstelijnsbeoordeling als een diepgaande interne 
controle.  

Het toezicht van elke VMOB wordt uitgeoefend door een jurist, een financieel inspecteur en 
een actuaris, waardoor alle toezichtdomeinen gedekt zijn. Op die manier worden er voor alle 
VMOB's horizontale analyses uitgevoerd in die drie vakgebieden. 
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De operationele functie omvat voornamelijk de inspectie-opdrachten ter plaatse in de VMOB's 
die onder het toezicht van de Controledienst staan en de ondersteuning aan de prudentiële 
toepassingen.  

Belangrijkste lopende of geplande toezichtactiviteiten  

Sinds het nieuwe prudentiële kader in de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het 
toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (‘Wet voor het toezicht op de 
verzekeringsondernemingen’) werd gegoten, verbindt de Controledienst zich ertoe om 
jaarlijks te evalueren in welke mate de VMOB's zich voegen naar de nieuwe vereisten die hen 
werden opgelegd. 

Er zullen horizontale analyses uitgevoerd worden om uitschieters met betrekking tot 
specifieke reeds opgestelde of in ontwikkeling zijnde indicatoren aan te geven. In die context 
zal de verwerking van de gegevens die voortkomen uit de Solvency II-rapportering een 
kernactiviteit van de Controledienst blijven, zodat de nodige aandacht kan besteed worden 
aan de VMOB’s die moeilijkheden hebben om zich te voegen naar de vereisten van het nieuwe 
prudentiële kader. De Controledienst zal ook aandacht blijven hebben voor de invoering door 
de VMOB’s van een adequaat governancesysteem dat beantwoordt aan de prudentiële 
verwachtingen die gedefinieerd zijn in de overkoepelende circulaire van de NBB die in 
september 2018 is bijgewerkt.  

Aangezien de Controledienst tegenover de sector van de VMOB’s ook de activiteiten uitvoert 
die aan de FSMA zijn toegewezen voor de andere verzekeringsondernemingen, zullen zijn 
taken bovendien nog steeds gericht zijn op de opvolging en de adequate toepassing door de 
VMOB’s van de aangenomen nieuwe wetgevingen, met name inzake bescherming van de 
consument. 

 


