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Artikel 13, punt 27 Definities

Keuzemogelijkheid betreffende de definitie van grote 
risico's om aan de risico's die tot de in bijlage I, deel A, 3, 
8, 9, 10, 13 en 16 vermelde 
schadeverzekeringsbranches behoren, de risico's toe te 
voegen die door beroepsverenigingen, joint ventures of 
tijdelijke verenigingen worden verzekerd.

NEE

Artikel 15, lid 2, derde 
alinea

Reikwijdte van de 
vergunning

Keuzemogelijkheid om voor twee of meer branches van 
directe verzekering vergunning te verlenen.

NEE

Artikel 15, lid 3, eerste 
alinea

Reikwijdte van de 
vergunning

Keuzemogelijkheid om, wat schadeverzekeringen 
betreft, een vergunning te verlenen voor de in bijlage I, 
deel B, vermelde groepen van branches.

NEE

Artikel 17, lid 2

Rechtsvorm van de 
verzekerings- of 
herverzekeringsondern
eming

Keuzemogelijkheid om ondernemingen op te richten die 
een publiekrechtelijke vorm hebben, mits deze 
instellingen beogen het verzekeringsbedrijf of het 
herverzekeringsbedrijf uit te oefenen onder 
voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden 
die voor privaatrechtelijke ondernemingen gelden.

NEE

Artikel 21, lid 1, tweede 
alinea

Voorwaarden 
verzekeringsovereenko
mst en tarieven

Keuzemogelijkheid om bij levensverzekeringen 
systematische mededeling van de voor de berekening 
van de tarieven en de technische voorzieningen 
gehanteerde technische grondslagen te eisen voor het 
toezicht op de naleving van de actuariële beginselen.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 214

Voor elk type van product dat het voorwerp uitmaakt van haar activiteit, deelt de verzekerings¬onder¬neming vóór de toepassing 
ervan, aan de Bank de grondslagen en de methodes mee die zij gebruikt voor het opstellen van haar tarifering, de berekening van 
de afkoopwaarden, de reductiewaarden en de technische voorzieningen, alsook de vergoedingen die ze toepast. De Bank bezorgt 
deze informatie aan de FSMA. 
De Bank kan bij reglement vastgesteld met toepassing van artikel 12bis, § 2 van de wet van 22 februari 1998 de in het eerste lid 
bedoelde types van producten bepalen. 

Artikel 21, lid 3
Voorwaarden 
verzekeringsovereenko
mst en tarieven

Keuzemogelijkheid om ondernemingen die een 
vergunning voor hulpverlening aanvragen of hebben 
verkregen, te onderwerpen aan het toezicht op hun 
middelen in de vorm van personeel en uitrusting.

NEE



Artikel 21, lid 4
Voorwaarden 
verzekeringsovereenko
mst en tarieven

Keuzemogelijkheid om de goedkeuring van de statuten 
en het mededelen van elk voor de normale uitoefening 
van het toezicht vereiste document voor te schrijven.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 317

§ 1.  Ten minste drie weken vóór de bijeenkomst van de algemene vergadering of, bij ontstentenis ervan, van het beslissingsorgaan 
van de onder¬neming, stellen de verzekerings- of herverzekerings¬onder-nemingen de Bank in kennis van de ontwerpen van 
wijzigingen in de statuten, alsook van de beslissingen die zij van plan zijn tijdens die vergadering te nemen en die een weerslag zouden 
kunnen hebben op de overeenkomsten in het algemeen. 
De Bank kan eisen dat de door haar geformuleerde opmerkingen over die ontwerpen ter kennis worden gebracht van de 
algemene vergadering of, bij ontstentenis ervan, van het beslissingsorgaan van de onder¬neming. 
§ 2.  Binnen een maand na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering, of, bij ontstentenis, door het bevoegde 
besluitvormingsorgaan, stellen de verzekerings- of herverzekerings¬onder¬nemingen de Bank in kennis van de wijzigingen in de 
statuten en van de beslissingen die een weerslag kunnen hebben op de overeenkomsten. 
Binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de datum waarop zij er kennis van heeft gekregen, kan de Bank zich 
verzetten tegen de uitvoering van alle beslissingen of wijzigingen als bedoeld in het eerste lid die strijdig zouden zijn met de 
bepalingen van deze wet of haar uitvoerings¬maatregelen of de uitvoerings¬maatregelen van Richtlijn 2009/138/EG. 

Artikel 51, lid 2, derde 
alinea

Rapport over de 
solvabiliteit en 
financiële positie: 
inhoud

Keuzemogelijkheid om 
(her)verzekeringsondernemingen gedurende een 
overgangsperiode vrij te stellen van de verplichting om 
de kapitaalopslagfactor of het effect van het gebruik 
van de door de toezichthoudende autoriteit 
voorgeschreven ondernemingsspecifieke parameters 
apart bekend te maken.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 653

In afwijking van artikel 96, § 4 hoeft de kapitaalopslagfactor of het effect van de specifieke parameters die de verzekerings- of 
herverzekerings-onder¬neming krachtens artikel 166 moet hanteren, niet apart bekendgemaakt te worden gedurende een 
overgangsperiode die op 31 december 2020 verstrijkt, ook al wordt het totale solvabiliteits¬kapitaal¬vereiste als bedoeld in artikel 
96, § 1, 5°, b) bekendgemaakt.

Artikel 57, lid 1 Verwervingen

Keuzemogelijkheid om, ingeval de lidstaten voor de 
kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteiten van 
verwervingen in overeenstemming met 
Richtlijn 2004/109/EG een drempel van een derde 
toepassen, deze drempel te blijven toepassen in plaats 
van een drempel van 30 %.

NEE

Artikel 57, lid 2 Verwervingen

Keuzemogelijkheid om, ingeval de lidstaten voor de 
kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteiten van 
afstotingen in overeenstemming met 
Richtlijn 2004/109/EG een drempel van een derde 
toepassen, deze drempel te blijven toepassen in plaats 
van een drempel van 30 %.

NEE

Keuzemogelijkheid om het volgende toe te staan:

i) dat levensverzekeringsondernemingen ook een 
vergunning kunnen verkrijgen voor 
schadeverzekeringsactiviteiten die betrekking hebben 
op de risico's ongevallen en ziekte;

In afwijking van artikel 222 kunnen de onder-nemingen waaraan een vergunning is verleend om levensverzekerings-activiteiten 
uit te oefenen, ook een vergunning verkrijgen voor niet-levensverzekerings-activiteiten die betrekking hebben op de risico's van 
de takken 1 en 2 als vermeld in Bijlage I.

ii) dat schadeverzekeringsondernemingen waaraan 
uitsluitend voor de risico's ongevallen en ziekte 
vergunning is verleend, ook een vergunning kunnen 
verkrijgen om het levensverzekeringsbedrijf uit te 
oefenen.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 223, al.3

Evenzo kunnen onder¬nemingen waaraan uitsluitend voor de risico's van de takken 1 en 2 als vermeld in Bijlage I, een vergunning is 
verleend, tevens een vergunning verkrijgen om levensverzekerings-activiteiten uit te oefenen.

Art. 223, al.2JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Gelijktijdige uitoefening 
van het levens- en het 
schadeverzekeringsbed
rijf

Artikel 73, lid 2



Artikel 73, lid 3, eerste zin

Gelijktijdige uitoefening 
van het levens- en het 
schadeverzekeringsbed
rijf

Keuzemogelijkheid om te bepalen dat de in artikel 73, lid 
2, bedoelde ondernemingen voor al hun activiteiten de 
boekhoudkundige regels in acht moeten nemen die 
voor levensverzekeringsondernemingen gelden.

NEE

Artikel 73, lid 3, tweede 
zin

Gelijktijdige uitoefening 
van het levens- en het 
schadeverzekeringsbed
rijf

Keuzemogelijkheid om in het kader van een 
liquidatieprocedure de regels voor 
levensverzekeringsactiviteiten toe te passen op de 
ongevallen- en ziekteactiviteiten van de in artikel 73, 
lid 2, bedoelde ondernemingen.

NEE

Artikel 73, lid 5, tweede 
alinea

Gelijktijdige uitoefening 
van het levens- en het 
schadeverzekeringsbed
rijf

Keuzemogelijkheid om ondernemingen ertoe te 
verplichten binnen een bepaalde termijn een einde te 
maken aan het gelijktijdig uitoefenen van levens- en 
schadeverzekeringsactiviteiten

NEE

Artikel 77 quinquies, lid 1

Volatiliteitsaanpassing 
van de relevante 
risicovrije 
rentetermijnstructuur

Keuzemogelijkheid om te eisen dat de 
toezichthoudende autoriteit vooraf toestemming moet 
verlenen voor de toepassing van een 
volatiliteitsaanpassing van de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur voor het berekenen van de beste 
schatting als bedoeld in artikel 77, lid 2.

NEE

Artikel 148, lid 2
Kennisgeving door de 
lidstaat van herkomst

Keuzemogelijkheid om van 
schadeverzekeringsondernemingen die in het kader 
van het vrij verrichten van diensten risico's betreffende 
de aansprakelijkheid motorrijtuigen dekken, te eisen 
dat zij bepaalde informatie toezenden.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 115, §1, 
al.2, 3°

1.  Iedere verzekerings¬onder¬neming die op het grondgebied van een andere lidstaat een verzekerings¬activiteit wenst uit te 
oefenen waarvoor zij in België een vergunning heeft verkregen, zonder er een bijkantoor te vestigen, stelt de Bank daarvan in 
kennis. 
Bij deze kennisgeving wordt een dossier gevoegd met de volgende gegevens : 
3° ingeval de verzekerings¬onder¬neming in het kader van het vrij verrichten van diensten de risico's wil laten dekken die behoren 
tot tak 10 als vermeld in Bijlage I, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, en indien de lidstaat van ontvangst 
verlangt dat deze gegevens worden meegedeeld, een verklaring waarin staat dat de verzekerings¬onder¬neming is toegetreden 
tot het nationaal bureau en het nationaal waarborgfonds van de lidstaat van ontvangst.

Artikel 150, lid 3
Verplichte wettelijke 
aansprakelijkheidsverze
kering motorrijtuigen

Keuzemogelijkheid voor de lidstaat van ontvangst om 
van een verzekeringsonderneming te verlangen dat 
haar diensten voldoen aan de voorschriften inzake 
dekking van verzwaarde risico's, mits deze ook van 
toepassing zijn op schadeverzekeringsondernemingen.

NEE

Artikel 152, lid 4 Vertegenwoordiger

Keuzemogelijkheid om toe te staan dat een krachtens 
artikel 4 van Richtlijn 2000/26/EG aangewezen 
schaderegelaar als een krachtens artikel 152, lid 2, 
aangewezen vertegenwoordiger optreedt.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 557, §3, 
al.1

§ 3.  De functie van de vertegenwoordiger bedoeld in paragraaf 1 kan worden vervuld door de schaderegelaar die 
overeenkomstig artikel 556, § 2, 2°, b) wordt aangesteld, voor zover de voorwaarden van paragraaf 1 zijn vervuld. 

Artikel 163, lid 3
Programma van 
werkzaamheden van 
het bijkantoor

Keuzemogelijkheid om van 
verzekeringsondernemingen systematische 
mededeling te eisen van de voor de berekening van de 
tarieven en de technische voorzieningen gehanteerde 
technische grondslagen met betrekking tot 
levensverzekeringen.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 592 
(verwijzing naar 
art. 214)

Op de in artikel 584 bedoelde bijkantoren zijn ook de volgende artikelen van toepassing : 
1° de artikelen 212 tot 221 ; 



Artikel 169, lid 2

Scheiding van schade- 
en 
levensverzekeringsbedr
ijf

Keuzemogelijkheid om bijkantoren toe te staan 
gelijktijdig levens- en schadeverzekeringsactiviteiten uit 
te oefenen, mits een gescheiden beheer voor elk van 
deze activiteiten wordt gevoerd.

NEE

Artikel 169, lid 3, tweede 
alinea

Scheiding van schade- 
en 
levensverzekeringsbedr
ijf

Keuzemogelijkheid met betrekking tot bijkantoren die 
op de in artikel 73, lid 5, eerste alinea, bedoelde data in 
de lidstaat uitsluitend het 
levensverzekeringsbedrijf uitoefenden, maar waarvan 
het buiten de Gemeenschap gevestigde hoofdkantoor 
gelijktijdig levens- en schadeverzekeringsactiviteiten 
uitoefent en thans in die lidstaat ook het 
schadeverzekeringsbedrijf wil uitoefenen.

NEE

Artikel 179, lid 4, tweede 
alinea

Aanverwante 
verplichtingen

Keuzemogelijkheid om de afgifte te eisen van een 
verklaring dat een verzekeringsovereenkomst in 
overeenstemming is met de specifieke bepalingen 
betreffende de verplichte schadeverzekering.

JA
Wet 
Verzekeringen

Art. 31

Indien de Belgische wet een bewijsverlangt dat een verplichte verzekering werd afgesloten, moet de verzekeraar de verzekerde
een verklaring bezorgen waaruit blijkt dat de verplichte verzekeringsovereenkomst werd afgesloten.
De Koning bepaalt, in een besluit genomen na advies van de FSMA, welke gegevens moeten worden opgenomen in deze
verklaring.

Artikel 181, lid 1, tweede 
alinea

Schadeverzekering

Keuzemogelijkheid om niet-systematische mededeling 
van de voorwaarden van verzekeringsovereenkomsten 
en andere documenten te eisen teneinde toezicht uit te 
oefenen op de naleving van de nationale bepalingen 
betreffende verzekeringsovereenkomsten.

NEE

Artikel 181, lid 2, eerste 
alinea

Schadeverzekering

Keuzemogelijkheid om kennisgeving aan de 
toezichthoudende autoriteit te eisen van de algemene 
en bijzondere voorwaarden van verplichte 
verzekeringen voordat van deze voorwaarden wordt 
gebruikgemaakt.

JA
Wet 
Verzekeringen

Art. 26, § 2

§ 2. De FSMA kan aan de verzekeraars uit paragraaf 1 opleggen dat zij de algemene en de speciale voorwaarden van deze in België 
verplicht gestelde verzekeringen uit de groep activiteiten "niet-leven" aan de FSMA en de Bank meedelen voordat er gebruik van 
wordt gemaakt.

Artikel 182, tweede 
alinea

Levensverzekering

Keuzemogelijkheid om systematische mededeling van 
de voor de berekening van de tarieven en de 
technische voorzieningen gehanteerde technische 
grondslagen te eisen voor het toezicht op de naleving 
van de actuariële beginselen.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 214, al.1

Voor elk type van product dat het voorwerp uitmaakt van haar activiteit, deelt de verzekerings¬onder¬neming vóór de toepassing 
ervan, aan de Bank de grondslagen en de methodes mee die zij gebruikt voor het opstellen van haar tarifering, de berekening van 
de afkoopwaarden, de reductiewaarden en de technische voorzieningen, alsook de vergoedingen die ze toepast. De Bank bezorgt 
deze informatie aan de FSMA.

Artikel 184, lid 2, tweede 
alinea

Aanvullende informatie 
ingeval de 
schadeverzekering 
wordt aangeboden op 
grond van het recht 
van vestiging of in het 
kader van het vrij 
verrichten van diensten

Keuzemogelijkheid om te eisen dat de naam en het 
adres van de vertegenwoordiger van een 
schadeverzekeringsonderneming in een 
verzekeringsovereenkomst of een ander document 
waarbij dekking wordt verleend, is opgenomen.

JA Loi Assurances Art. 33, §2, al.2

In de in het eerste lid bedoelde documenten wordt ook de naam en het adres van de vertegenwoordiger van de verzekeraar zoals 
bedoeld in artikel 68 van de wet van 9 juli 1975, vermeld.

Artikel 185, lid 7
Informatie aan 
verzekeringnemers

Keuzemogelijkheid om te verlangen dat aanvullende 
gegevens worden verstrekt voor een goed begrip door 
de verzekeringnemers van de wezenlijke bestanddelen 
van de levensverzekeringsverbintenis.

NEE



Artikel 186, lid 2 Opzegtermijn
Keuzemogelijkheid om in specifieke gevallen geen 
opzegtermijn voor verzekeringnemers toe te passen.

JA Loi Assurances

Art. 57, §§ 3 et 
4 (voor art. 
186(2), a) 
alleen

§ 3. Behalve voor overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen, moet de verzekeringnemer de mogelijkheid 
hebben de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van 
dertig dagen voor levensverzekeringsovereenkomsten en voor kapitalisatieverrichtingen en binnen een termijn van veertien 
dagen voor de andere verzekeringsovereenkomsten na de inwerkingtreding ervan. Deze mogelijkheid moet uitdrukkelijk worden 
opgenomen in de voorwaarden van de polis. Voor de overeenkomsten die geen levensverzekeringsovereenkomsten of 
kapitalisatieverrichtingen zijn, heeft de verzekeringnemer deze mogelijkheid slechts indien de overeenkomst via een 
voorafgetekende polis dan wel een verzekeringsaanvraag tot stand is gekomen.
§ 4. Behalve voor overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen, mag de verzekeraar de overeenkomst die via 
een voorafgetekende polis dan wel een verzekeringsaanvraag tot stand is gekomen, opzeggen binnen een termijn van dertig 
dagen voor levensverzekeringsovereenkomsten en van veertien dagen voor de andere verzekeringsovereenkomsten na 
ontvangst van de voorafgetekende polis of van de aanvraag, met inwerkingtreding van de opzegging acht dagen na de 
kennisgeving ervan. Deze bepalingen moeten uitdrukkelijk worden opgenomen in de voorwaarden van de voorafgetekende polis 
of van de aanvraag. De aanvraag en het voorstel dienen beide afzonderlijk te worden ondertekend.

Artikel 189
Deelneming aan 
nationale 
garantieregelingen

Keuzemogelijkheid om 
schadeverzekeringsondernemingen ertoe te 
verplichten deel te nemen aan garantieregelingen in de 
lidstaat van ontvangst.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 24, §1, 1°, 
et §2, 1°

§ 1.  Wanneer de te dekken risico's behoren tot tak 10 als vermeld in Bijlage I, voegt de onder¬neming die de vergunning 
aanvraagt, bij haar aanvraag eveneens : 
1° het bewijs van haar aansluiting bij het Belgisch Bureau en bij het Gemeenschappelijk Waarborgfonds ;
2° voor zover de te dekken risico's niet alleen betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de vervoerder, de naam en het adres 
van alle schaderegelaars die overeenkomstig artikel 12 van de voornoemde wet van 21 november 1989 in elke andere lidstaat zijn 
aangewezen, evenals het bewijs dat deze schaderegelaars voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, § 1, tweede lid in fine en § 5 
van de voornoemde wet van 21 november 1989.
1° het bewijs dat het Fonds voor arbeidsongevallen in kennis werd gesteld van de voorgenomen activiteit ; 

Artikel 197, eerste alinea
Met hulpverlening op 
reis gelijk te stellen 
activiteiten

Keuzemogelijkheid om hulpverlening aan in 
moeilijkheden verkerende personen te bieden onder 
andere omstandigheden dan bedoeld in artikel 2, lid 2.

NEE

Artikel 198, lid 2, onder c)
Toepassingsgebied van 
deze afdeling

Keuzemogelijkheid om de voorschriften voor 
rechtsbijstandverzekering niet toe te passen op de 
rechtsbijstandactiviteit die onder specifieke 
omstandigheden door een verzekeraar van 
hulpverlening wordt uitgeoefend.

JA AR 12/10/1990 Art. 2, 3°

Dit besluit is evenwel niet van toepassing op :
3° de rechtsbijstandsactiviteit die wordt uitgeoefend door de verzekeraar van hulpverlening indien deze activiteit wordt verricht in 
een andere Staat dan die waar de verzekerde gewoonlijk verblijf houdt en indien zij deel uitmaakt van een overeenkomst die alleen 
betrekking heeft op het bieden van hulp aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of 
vaste verblijfplaats bevinden.

Artikel 199
Afzonderlijke 
overeenkomsten

Keuzemogelijkheid om een expliciete vermelding te 
verlangen van de premie voor de 
rechtsbijstandverzekering in het kader van de 
betrokken overeenkomst.

JA AR 12/10/1990 Art. 3

Voor de rechtsbijstandsverzekering moet een afzonderlijke overeenkomst worden opgemaakt, die los staat van de 
overeenkomsten die andere takken betreffen, of moet in de overeenkomst een afzonderlijk hoofdstuk worden opgenomen 
waarin de inhoud van de rechtsbijstandsverzekering en de daarmee overeenkomende premie worden vermeld.
De premievervaldagberichten vermelden afzonderlijk het bedrag van de premie dat op de rechtsbijstand betrekking heeft, taksen 
en bijdragen niet inbegrepen.

Artikel 200, lid 1, eerste 
alinea

Schaderegeling
Keuzemogelijkheid om de gelegenheid te bieden tussen 
drie schaderegelingsmethoden te kiezen.

JA AR 12/10/1990 Art. 4, in limine
De verzekeraar die aan rechtsbijstandsverzekering doet, kan kiezen tussen de volgende formules :

Artikel 200, lid 3, tweede 
alinea

Schaderegeling

Keuzemogelijkheid om het verbod op de gelijktijdige 
uitoefening van dezelfde of een vergelijkbare activiteit 
in een verbonden verzekeringsonderneming uit te 
breiden tot leden van het bestuurlijk, beleidsbepalend of 
toezichthoudend orgaan van de 
rechtsbijstandverzekeringsonderneming.

JA AR 12/10/1990
Art.  4,  al.1,  b),  
2de zin

b) (. . .) Het personeel van dat kantoor dat zich bezighoudt met de regeling van schadegevallen of met het geven van juridische 
adviezen betreffende de regeling van schadegevallen mag niet tegelijkertijd dezelfde of een soortgelijke werkzaamheid uitoefenen 
voor een andere verzekeringstak;

Artikel 202, lid 1
Uitzondering op de vrije 
keuze van een 
advocaat

Keuzemogelijkheid om een rechtsbijstandverzekering 
onder bepaalde voorwaarden van de toepassing van de 
regel van de vrije keuze van een advocaat vrij te stellen.

NEE



Artikel 206, lid 1
Ziektekostenverzekerin
g als alternatief voor 
sociale zekerheid

Keuzemogelijkheid om te verlangen: a) dat 
ziektekostenverzekeringsovereenkomsten voldoen aan 
bijzondere wettelijke bepalingen ter bescherming van 
het algemeen belang in de branche ziekteverzekering; 
en b) dat de toezichthoudende autoriteiten in kennis 
worden gesteld van de algemene en bijzondere 
voorwaarden van de ziekteverzekering.

NEE

Artikel 206, lid 2, eerste 
alinea

Ziektekostenverzekerin
g als alternatief voor 
sociale zekerheid

Keuzemogelijkheid om te eisen dat een alternatief 
systeem voor ziektekostenverzekering wordt beheerd 
op een technische basis die vergelijkbaar is met die van 
levensverzekeringen, mits aan bepaalde voorwaarden 
is voldaan.

NEE

Art. 108, §1, 
al.2, 6°

§ 1.  Iedere verzekerings¬onder¬neming die op het grondgebied van een andere lidstaat een bijkantoor wenst te vestigen om er 
een verzekerings¬activiteit uit te oefenen waarvoor zij in België een vergunning heeft verkregen, stelt de Bank daarvan in kennis. 
Bij deze kennisgeving wordt een dossier gevoegd met de volgende gegevens : 
6° ingeval de verzekerings¬onder¬neming door haar bijkantoor de arbeids¬ongevallen¬risico's wil laten dekken, het bewijs, indien 
dit van de lidstaat van ontvangst wordt verlangd, dat de specifieke voorschriften die in het nationaal recht van die lidstaat zijn 
opgenomen met betrekking tot de dekking van dit type risico's, worden nageleefd. 

Art. 550, §2, 1°

§ 2.  Dit dossier bevat eveneens : 
1° ingeval de verzekerings¬onder¬neming haar bijkantoor arbeids¬ongevallen¬risico's wil laten dekken : 
a) het bewijs dat het Fonds voor arbeidsongevallen door de verzekerings-onder¬neming in kennis werd gesteld van de 
voorgenomen activiteit ; 
b) het bewijs dat de verzekerings¬onder¬neming zich er ten aanzien van het Fonds voor arbeidsongevallen toe heeft verbonden 
om op het eerste verzoek van het genoemde Fonds een bankgarantie als bedoeld in artikel 60 van de arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 te vestigen met het oog op de schadeloosstelling van de arbeidsongevallen wanneer de verzekerings¬onder¬neming in 
gebreke is gebleven. 

Art. 556, §2, 1°

§ 2.  Dit dossier bevat eveneens : 
1° ingeval de verzekerings¬onder¬neming arbeids-ongevallen¬risico's wil dekken : 
a) het bewijs dat het Fonds voor arbeidsongevallen door de verzekerings-onder¬neming in kennis werd gesteld van de 
voorgenomen activiteit ; 
b) het bewijs dat de verzekerings¬onder¬neming zich er ten aanzien van het Fonds voor arbeidsongevallen toe heeft verbonden 
om op het eerste verzoek van het genoemde Fonds een bankgarantie als bedoeld in artikel 60 van de arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 te vestigen met het oog op de schadeloosstelling van de arbeidsongevallen wanneer de verzekerings¬onder¬neming in 
gebreke is gebleven ; 
c) de naam en het adres van de vertegenwoordiger bedoeld in artikel 557, §§ 2 en 3 ; 

Artikel 216, lid 1, eerste 
alinea

Uiteindelijke 
moederonderneming 
op nationaal niveau

Keuzemogelijkheid om de toezichthoudende 
autoriteiten vrij te laten besluiten een uiteindelijke 
moederonderneming op nationaal niveau aan het 
groepstoezicht te onderwerpen.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 353, § 1, al. 
1

§ 1.  Onverminderd de artikelen 351 en 352, wanneer de zetel van de in artikel 351 bedoelde uiteindelijke moeder¬onder¬neming 
op het niveau van de Europese Economische Ruimte niet in België is gelegen, kan de Bank, na raadpleging van de 
groeps¬toezicht¬houder en deze uiteindelijke moeder¬onder¬neming op het niveau van de Europese Economische Ruimte, 
besluiten de in artikel 343, tweede lid, 1° en 2° bedoelde verzekerings- of herverzekerings¬onder¬neming, verzekerings¬holding of 
gemengde financiële holding aan het toezicht op groepsniveau te onderwerpen overeenkomstig de bepalingen die door of 
krachtens dit Hoofdstuk en door de uitvoerings¬maatregelen van Richtlijn 2009/138/EG zijn vastgelegd.

JA
Wet 

Solvabiliteit I I

Keuzemogelijkheid om van ondernemingen die de 
verplichte arbeidsongevallenverzekering uitoefenen, te 
verlangen dat zij specifieke voorschriften van de 
nationale wetgeving van de lidstaat van ontvangst 
naleven.

Artikel 207
Verplichte 
arbeidsongevallenverze
kering



Artikel 225, tweede 
alinea

Verbonden 
verzekerings- en 
herverzekeringsondern
emingen

Keuzemogelijkheid om te verlangen dat voor 
verbonden ondernemingen met hoofdkantoor in een 
andere lidstaat met het solvabiliteitskapitaalvereiste en 
met het in aanmerking komend eigen vermogen als 
voorgeschreven in die andere lidstaat rekening moet 
worden gehouden bij de berekening van de 
groepssolvabiliteit.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 366, al.2

Wanneer de verbonden verzekerings- of herverzekerings¬onder¬neming haar zetel in een andere lidstaat dan België heeft, wordt 
bij de berekening van de groepssolvabiliteit van de deelnemende verzekerings- of herverzekerings¬onder¬neming met betrekking 
tot de verbonden onder¬neming rekening gehouden met het solvabiliteits¬kapitaal¬vereiste en met het voor de dekking van dat 
vereiste in aanmerking komend eigen vermogen als voorgeschreven in die andere lidstaat.

Artikel 227, lid 1, tweede 
alinea

Verbonden 
verzekerings- en 
herverzekeringsondern
emingen van derde 
landen

Keuzemogelijkheid om te verlangen dat voor 
verbonden ondernemingen met hoofdkantoor in een 
derde land met een gelijkwaardige solvabiliteitsregeling 
rekening wordt gehouden met het 
solvabiliteitskapitaalvereiste en met het in aanmerking 
komend eigen vermogen als voorgeschreven in dat 
derde land.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 368, §1, 
al.2

Wanneer het derde land waar deze onder¬neming haar zetel heeft, de betrokken onder¬neming onderwerpt aan een vergunning 
en haar een solvabiliteitsregeling oplegt die ten minste gelijkwaardig is aan die van de artikelen 75 tot 135 van Richtlijn 
2009/138/EG, wordt bij de berekening van de groepssolvabiliteit met betrekking tot deze onder¬neming rekening gehouden met 
het solvabiliteits¬kapitaal¬vereiste en met het voor de dekking van dat vereiste in aanmerking komend eigen vermogen, als 
voorgeschreven door het betrokken derde land.

Art. 643

De gezamenlijke activa als bedoeld in artikel 194 vormen per afzonderlijk beheer als bedoeld in artikel 230 een bijzonder vermogen 
dat is voorbehouden ter nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekering¬¬nemers, verzekerden of verzekerings-
begunstigden die onder dat beheer vallen, bij absolute voorrang ten opzichte van alle andere schuldvorderingen op de 
verzekerings¬onder¬neming
Het bijzonder vermogen van elk afzonderlijk beheer bestaat uit de inhoud van de bij artikel 195 voorgeschreven doorlopende 
inventaris.

Art. 644, al.5

Indien de bijzondere vermogens ontoereikend zijn om de schuldeisers uit hoofde van verzekering volledig schadeloos te stellen, 
behouden dezen voor het overige een bevoorrechte schuldvordering op de onder¬neming. Dit voorrecht is algemeen ; de 
bijzondere voorrechten en de algemene voorrechten van werknemers, van de Schatkist en van socialezekerheidsinstellingen en 
sociale verzekeraars, evenals de uitoefening van zakelijke rechten gaan erboven.

Artikel 275, lid 2
Behandeling van 
vorderingen uit hoofde 
van verzekering

Keuzemogelijkheid om voor te schrijven dat alle of een 
deel van de uitgaven in verband met 
liquidatieprocedures voorrang krijgen boven 
vorderingen uit hoofde van verzekering.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 644, al.2

In afwijking van artikel 643, eerste lid, mag de liquidateur op ieder bijzonder vermogen voorafneming doen van zijn bezoldiging en 
die van zijn personeel en van alle andere vereffeningskosten, voor zover deze kosten de vereffening van dit vermogen ten goede 
komen.

Artikel 276, lid 2, tweede 
alinea

Speciaal register

Keuzemogelijkheid om te verlangen dat 
verzekeringsondernemingen die het 
levensverzekeringsbedrijf uitoefenen en tevens ziekte- 
en ongevallenrisico's dekken, slechts één register 
bijhouden.

NEE

Artikel 277
Subrogatie door een 
garantiestelsel

Keuzemogelijkheid om artikel 275, lid 1, niet toe te 
passen op vorderingen uit hoofde van verzekering 
wanneer deze door een nationaal garantiestelsel zijn 
gesubrogeerd.

NEE

Artikel 279, lid 2, tweede 
alinea

Intrekking van de 
vergunning

Keuzemogelijkheid om te bepalen dat de voortzetting 
van bepaalde activiteiten tijdens een 
liquidatieprocedure met de instemming en onder 
toezicht van de toezichthoudende autoriteit van de 
lidstaat van herkomst moet plaatsvinden.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 543, al.2

Overeenkomstig het eerste lid en artikel 540, staan artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 46 van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997 enkel toe dat de lopende verzekerings- of herverzekerings¬overeenkomsten worden 
uitgevoerd, met uitzondering van het sluiten van nieuwe verzekerings- of herverzekerings¬overeenkomsten.

Wet 
Solvabiliteit I I

JAArtikel 275, lid 1
Behandeling van 
vorderingen uit hoofde 
van verzekering

Mogelijkheid om te kiezen tussen twee methoden of 
voor een combinatie daarvan teneinde ervoor te 
zorgen dat schuldvorderingen uit hoofde van 
verzekering boven alle andere schuldvorderingen op 
een verzekeringsonderneming worden gerangschikt.



Artikel 304, lid 1
Ondermodule 
aandelenrisico op basis 
van duration

Keuzemogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden 
toe te staan dat levensverzekeringsondernemingen een 
ondermodule aandelenrisico op basis van duration 
toepassen.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 162

§ 1.  Levensverzekerings¬onder¬nemingen mogen voor de berekening van het solvabiliteits¬kapitaal¬vereiste een submodule « 
aandelenrisico op basis van looptijd » toepassen (duration-based equity risk), wanneer : 
1° hetzij deze onder¬nemingen pensioenuitkeringen verlenen die worden uitbetaald tegen de datum van pensionering of te 
verwachten pensionering, waarbij de voor deze uitkeringen betaalde premies voor de verzekering¬nemers van de belasting 
aftrekbaar zijn volgens de nationale wetgeving van de lidstaat die aan de onder-neming een vergunning heeft verleend ; 
2° en wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan : 
a) alle met die activiteiten overeenkomende activa en verplichtingen zijn afgescheiden en worden gescheiden van de overige 
activiteiten van de verzekerings¬onder-nemingen beheerd en georganiseerd, zonder dat er enige mogelijkheid tot overdracht 
bestaat ; 
b) de activiteiten van de onder¬neming als bedoeld in 1° en 2°, ten aanzien waarvan de in dit artikel bedoelde benadering wordt 
gevolgd, worden alleen uitgeoefend in de lidstaat waar de betrokken onder¬neming een vergunning heeft verkregen ; 
c) de gemiddelde looptijd van de aan deze activiteiten verbonden verplichtingen van de onder¬neming bedraagt meer dan twaalf 
jaar. 
§ 2.  De in dit artikel bedoelde submodule « aandelenrisico op basis van looptijd » (duration-based equity risk) wordt gekalibreerd 
aan de hand van een VaR-maatstaf, over een periode die strookt met de voor de betrokken onder¬neming typische 
aanhoudingsperiode van aandelenbeleggingen, met een betrouwbaarheidsgraad die de verzekering-nemers en begunstigden een 
bescherming biedt die gelijkwaardig is aan die van artikel 151, indien de in dit artikel voorgeschreven benadering alleen wordt 
gevolgd ten aanzien van de activa en verplichtingen bedoeld in paragraaf 1, 2°, a). Bij de berekening van het 
solvabiliteits¬kapitaal¬vereiste worden deze activa en verplichtingen volledig in aanmerking genomen voor de beoordeling van de 
diversificatie-effecten, onverminderd de noodzaak om de belangen van de verzekering¬nemers en de begunstigden in andere 
lidstaten te beschermen. 
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Bank wordt de benadering van het eerste lid alleen gebruikt indien de solvabiliteits- 
en de liquiditeitspositie, alsmede de strategieën, processen en verslaggevingsprocedures van de betrokken onder-neming met 
betrekking tot haar beheer van activa en verplichtingen van zodanige aard zijn dat doorlopend vaststaat dat de onder¬neming in 
staat is aandelenbeleggingen aan te houden gedurende een periode die strookt met de voor die onder¬neming typische 
aanhoudingsperiode van aandelen-beleggingen. De onder¬neming moet in staat zijn om ten behoeve van de Bank aan te tonen 
dat deze voorwaarde vervuld is met een betrouwbaarheids-graad die verzekering¬nemers en begunstigden een bescherming 
biedt die gelijkwaardig is aan die van artikel 151. 
De verzekerings- of herverzekerings-onder¬nemingen die gebruikmaken van de bepalingen van dit artikel, vallen niet terug op de 
benadering van de artikelen 155 tot 160, behalve onder naar behoren gemotiveerde omstandigheden en onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Bank.

Artikel 305, lid 1

Afwijkingen en 
afschaffing van 
beperkende 
maatregelen

Keuzemogelijkheid om 
schadeverzekeringsondernemingen die een bepaalde 
maximale premie-incasso hebben en die op 31 januari 
1975 niet aan de solvabiliteitsvereisten voldeden, te 
ontheffen van de verplichting een 
minimumgarantiefonds te vormen.

NEE

Artikel 308 ter, lid 15
Overgangsmaatregele
n

Keuzemogelijkheid om toe te staan dat de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen die met het oog op de 
naleving van de artikelen 1 tot en met 19, 27 tot en met 
30, 32 tot en met 35 en 37 tot en met 67 van 
Richtlijn 2002/83/EG zijn aangenomen, nog tot en met 
31 december 2019 worden toegepast.

NEE

Artikel 308 ter, lid 16
Overgangsmaatregele
n

Keuzemogelijkheid om de uiteindelijke 
moederverzekerings- of 
moederherverzekeringsonderneming tot en met 
31 maart 2022 toe te staan een aanvraag in te dienen 
voor de goedkeuring van een intern groepsmodel dat 
op een deel van een groep van toepassing is.

JA
Wet 
Solvabiliteit I I

Art. 672, §2

§ 2.  In afwijking van artikel 373 kan de uiteindelijke moeder¬onder¬neming tot 31 maart 2022 een aanvraag indienen voor de 
toepassing van een intern groepsmodel op een deel van de groep indien zowel de verzekerings- of herverzekerings¬onder¬neming 
als de uiteindelijke moeder¬onder¬neming in dezelfde lidstaat zijn gevestigd en indien dit deel een apart onderdeel vormt met een 
duidelijk ander risicoprofiel van de rest van de groep.


