
ARTIKEL 43TER VAN DE WET VAN 6 AUGUSTUS 1990 - TOEPASSING - PRINCIPES

(omzendbrief 98/08 van 10.08.1998)

De wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van
3 maart 1998, heeft een artikel 43ter ingevoegd in de wet van 6 augustus 1990 betreffende de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Onderhavige omzendbrief heeft tot doelstelling een antwoord te geven op de verschillende vragen van
de landsbonden van ziekenfondsen in verband met de toepassing van deze nieuwe bepaling.

1. DEFINITIES

Alvorens de vragen in verband met de toepassing van artikel 43ter te behandelen, dienen sommige
grondbeginselen gedefinieerd te worden.

1.1. Verzekeringsproduct

De wet van 25juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst omschrijft de
verzekeringsovereenkomst (art. 1, A) als volgt:

“een overeenkomst, waarbij een partij, de verzekeraar, zich tegen betaling van een vaste of
veranderlijke premie tegenover een andere partij, de verzekeringnemer, ertoe verbindt een in de
overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet,
waarbij, naargelang van het geval, de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat die zich niet
voordoet”.

Het actiegebied van de verzekeringsondernemingen is bijgevolg zeer ruim. Om er een preciezer beeld
van te krijgen, volstaat het te verwijzen naar bijlage 1 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991
houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen (bijlage 1).

De ondernemingen die verzekeringsactiviteiten inrichten zijn, met uitzondering van inzonderheid de
landsbonden van ziekenfondsen, de ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand,
krachtens de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen
onderworpen zijn aan de controle van de Controledienst voor de verzekeringen.

1.2. Verzekeringstussenpersonen

Artikel 2 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van
verzekeringen omschrijft het begrip verzekeringstussenpersonen (bijlage 2) als volgt:

* elke rechtspersoon of natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige, die één van de activiteiten
uitoefent vermeld in artikel 2, § 1, a) tot d), van bovenvermelde wet van 27 maart 1995, in welke vorm
ook, zelfs occasioneel.

* de personen die in een verzekeringsonderneming als verantwoordelijke voor de distributie van
verzekeringsproducten zijn aangewezen, alsmede de personen van een verzekeringsonderneming die
in contact staan met het publiek met het oog op het te koop aanbieden of verkopen van de producten
van hun onderneming (art. 2, § 2, van bovenvermelde wet van 27 maart 1995).

De verzekeringsbemiddelingsactiviteiten zijn onderworpen aan de controle van de Controledienst voor
de verzekeringen (art. 13 van bovenvermelde wet van 27 maart 1995) en aan strikte
toegangsvoorwaarden tot het beroep en de uitoefening van de activiteit zelf.



1.3. Herverzekering

Voor een landsbond, een ziekenfonds of een maatschappij van onderlinge bijstand bestaat de
herverzekering uit het laten dekken van een gedeelte van het risico van de vrije en aanvullende
verzekering of van een bijzondere dienst door een verzekeringsonderneming.

1.4. Bankproduct

Artikel 1, tweede lid, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen omschrijft als kredietinstellingen de ondernemingen, waarvan de werkzaamheden
bestaan in het van het publiek in ontvangst nemen van gelddeposito’s of van andere terugbetaalbare
gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening.

De activiteiten die ars bankactiviteiten worden beschouwd, zijn vastgelegd door artikel 3, § 2, van
dezelfde wet (bijlage 3).

Artikelen 46 en volgende van bovenvermelde wet van 22 maart 1993 richten de controle van deze
activiteiten door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in.

1.5. Speciaal ontworpen producten

Onder een speciaal ontworpen product of aan leden van een landsbond, een ziekenfonds of een
maatschappij van onderlinge bijstand voorbehouden product in de zin van artikel 43ter, §1, in fine,
dient te worden verstaan een verzekerings- of bankproduct dat gecreëerd werd hetzij rekening
houdend met de eigenheden van de leden van een landsbond, een ziekenfonds of een maatschappij van
onderlinge bijstand, hetzij voor het exclusief gebruik van de desbetreffende leden.

Voorbeelden: een verzekeringsmaatschappij creëert een hospitalisatieverzekering tegen bijzondere
voorwaarden, waarvan de afsluiting van de overeenkomst exclusief voorbehouden
wordt aan de leden van een bepaald ziekenfonds;

een bank richt een hypothecaire lening in tegen voorkeurvoorwaarden ten gunste van de
leden van een bepaald ziekenfonds.

2. PRINCIPES

2.1. Promotie

Artikel 43ter verbiedt ieder geschreven of stilzwijgend akkoord met als voorwerp de promotie:

- door een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen, alsmede door een maatschappij van
onderlinge bijstand

* voor een verzekeringsproduct in de zin van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, zelfs indien het speciaal ontworpen werd voor of voorbehouden is
aan de leden;

* voor een bankproduct in de zin van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht
op de kredietinstellingen, zelfs indien het speciaal ontworpen werd voor of voorbehouden is aan de
leden;

- door een verzekeringsonderneming, een verzekeringstussenpersoon en een kredietinstelling

* voor een dienst in de zin van artikel 3 van bovenvermelde wet van 6 augustus 1990, ingericht
door een landsbond van ziekenfondsen, een ziekenfonds of een maatschappij van onderlinge
bijstand;

* voor het voorhuwelijkssparen ingericht door een landsbond.



2.2. Distributie en verkoop

Artikel 43ter verbiedt ook ieder geschreven of stilzwijgend akkoord met als voorwerp de distributie of
de verkoop:

- door een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen, alsmede door een maatschappij van
onderlinge bijstand

* van een verzekeringsproduct in de zin van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, zelfs indien het speciaal ontworpen werd voor of voorbehouden is
aan de leden;

* van een bankproduct in de zin van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op
de kredietinstellingen, zelfs indien het speciaal ontworpen werd voor of voorbehouden is aan de
leden;

- door een verzekeringsonderneming, een verzekeringstussenpersoon en een kredietinstelling

* van een dienst in de zin van artikel 3 van bovenvermelde wet van 6 augustus 1990, ingericht door
een landsbond van ziekenfondsen, een ziekenfonds of een maatschappij van onderlinge bijstand;

* van het voorhuwelijkssparen ingericht door een landsbond.

3. PRAKTISCHE TOEPASSING

3.1. Promotie

Artikel 43ter houdt bij gevolg duidelijk in dat het de landsbonden van ziekenfondsen, de
ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand verboden is publiciteit te voeren voor een
bijzonder product van een verzekeringsmaatschappij of een bank, zelfs indien het kwestieus product
een voor de mutualistische leden “speciaal ontworpen” product is.

Het is eveneens aan de verzekeringsondernemingen, de verzekeringstussenpersonen en de
bankinstellingen verboden publiciteit te voeren voor een bepaalde dienst van een landsbond, een
ziekenfonds of een maatschappij van onderlinge bijstand. Algemene publiciteit is echter met verboden.

Voorbeeld: het is een ziekenfonds verboden publiciteit te voeren voor een hospitalisatieverzekering
van een verzekeringsmaatschappij of een bank;

een landsbond zal in één van haar publicaties publiciteit kunnen voeren voor een bepaalde
bank zonder bijzondere diensten te citeren.

3.2. Distributie en verkoop

Artikel 43ter heeft voor gevolg dat de landsbonden van ziekenfondsen, de ziekenfondsen en de
maatschappijen van onderlinge bijstand in geen geval een verzekerings- of bankproduct mogen
verdelen of verkopen, zelfs indien het product een voor de mutualistische leden “speciaal ontworpen”
product is.

Het is evenzeer aan een verzekeringsonderneming of een bank verboden aan haar klanten een dienst
aan te bieden die ingericht wordt door een landsbond, een ziekenfonds of een maatschappij van
onderlinge bijstand.

Voorbeelden: een ziekenfonds mag aan zijn leden geen hospitalisatieverzekering van een
verzekeringsmaatschappij of een bank aanbieden;



een verzekeringsmaatschappij of een bank mag aan haar klanten geen
hospitalisatieverzekering aanbieden, die direct ingericht wordt door een ziekenfonds;

evenzeer mag een bankinstelling aan haar klanten geen voorhuwelijkssparen aanbieden,
ingericht door een landsbond van ziekenfondsen.

opmerking: er wordt aan herinnerd dat het een landsbond, een ziekenfonds of een maatschappij van
onderlinge bijstand verboden is in het algemeen (toepassing van artikel 3 van
bovenvermelde wet van 6 augustus 1990) of in het bijzonder (artikel 43ter)
tussenpersoon te zijn tussen om het even welke derde en de leden opdat deze laatsten
zouden kunnen genieten van bijzondere voordelen (bijvoorbeeld groepsvoordelen).

3.2.1. Samenwerkingsakkoorden

De landsbonden, ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand zullen voortaan geen
samenwerkingsakkoorden meer mogen afsluiten met rechtspersonen of natuurlijke personen vermeld
in artikel 43ter, met als doel de promotie, de verkoop of de distributie van de door hetzelfde artikel
bedoelde producten.

Artikel 43ter houdt inderdaad een beperking in van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990, vermits
het geen geschreven of stilzwijgend akkoord toelaat met rechtspersonen of natuurlijke personen die
onder het toepassingsgebied vallen van bovenvermelde wetten van 25 juni 1992, 22 maart 1993 en 27
maart 1995 en dat tot voorwerp heeft de promotie, de verkoop of de distributie van mutualistische,
verzekerings- of bankproducten.

Voorbeeld: een statutaire bepaling die voorziet dat de leden van het ziekenfonds via dat ziekenfonds
kunnen beroep doen op een hospitalisatieverzekering van een privaatrechterlijke
rechtspersoon (een verzekeringsmaatschappij of een bank) waarmee het ziekenfonds een
samenwerkingsakkoord heeft afgesloten, zal niet door de Raad van de Controledienst
goedgekeurd worden. Het samenwerkingsakkoord zelf is in dat geval verboden.

Een samenwerkingsakkoord met een maatschappij van onderlinge bijstand die ten gunste van de leden
van het ziekenfonds een dienst zou inrichten, bedoeld door artikel 3 van de wet van 6 augustus 1990,
is daarentegen wel geldig omdat de maatschappijen van onderlinge bijstand niet onder het
toepassingsgebied van de voornoemde wetten van 25 juni 1992, 22 maart 1993 en 27 maart 1995
vallen vallen.

Deze bepaling betekent dus dat de diensten die aan de leden worden aangeboden via
samenwerkingsakkoorden die de landsbonden, de ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge
bijstand hebben afgesloten met de rechtspersonen of natuurlijke personen bedoeld door artikel 43ter,
hetzij door de landsbonden, de ziekenfondsen of de maatschappijen van onderlinge bijstand dienen
overgenomen te worden, hetzij direct overgenomen door de betrokken ondernemingen.

3.2.2. Herverzekering

Artikel 43ter verbiedt geen herverzekering door een landsbond, een ziekenfonds of een maatschappij
van onderlinge bijstand bij een verzekeringsonderneming of een bank, en dit teneinde zijn
verplichtingen aan de leden te kunnen nakomen.

Voorbeeld: een ziekenfonds richt een hospitalisatiedienst in waarvoor de leden een zekere bijdrage
betalen. Het ziekenfonds kan een herverzekeringsovereenkomst afsluitén met een
verzekeringsmaatschappij, dat voorziet dat de maatschappij tegen betaling van een premie
door het ziekenfonds 20% van het risico overneemt. Indien het risico zich voordoet, zal
het lid van het ziekenfonds de integrale uitkering krijgen waarop het recht heeft en de
verzekeringsmaatschappij zal aan het ziekenfonds een vijfde betalen van de uitkering die
het lid ontving.



3.2.3. Personeel

Zoals reeds vermeld, verbiedt artikel 43ter ieder akkoord met een landsbond of een ziekenfonds dat tot
voorwerp heeft de promotie, de distributie of de verkoop van een verzekeringsproduct in de zin van de
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst of van een bankproduct in de zin van de
wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, zelfs indien deze
producten speciaal zijn ontworpen voor de leden van een ziekenfonds of een landsbond of voor hen
zijn voorbehouden.

Het verbiedt ook ieder akkoord dat tot voorwerp heeft de promotie, de distributie of de verkoop van
een dienst, ingericht door een landsbond of een ziekenfonds in de zin van artikelen 3 en 7, § 4, van
onderhavige wet, in het kader van beroepsactiviteiten die geheel of gedeeltelijk binnen de
werkingsfeer vallen van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de
distributie van verzekeringen of die ressorteren onder de activiteiten van de banksector zoals bepaald
in de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Het preciseert overigens dat de promotie, de distributie of de verkoop van de producten of diensten,
bedoeld in het eerste en het tweede lid (hierboven vermeld), op onweerlegbare wijze vermoed worden
het gevolg te zijn van een geschreven of een stilzwijgend akkoord

Uit deze bepalingen kan men afleiden dat een bankbediende bijvoorbeeld aan het loket van zijn bank
geen aansluiting mag voorstellen bij het voorhuwelijkssparen, ingericht door een landsbond.

3.2.4. Opmerking

Het spreekt vanzelf dat de landsbonden, ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand
steeds verzekeringscontracten mogen afsluiten met een verzekeringsmaatschappij voor het dekken van
de risico’s die zij persoonlijk lopen.

Voorbeelden: een ziekenfonds mag een brandverzekeringscontract afsluiten met een
verzekeringsmaatschappij voor de gebouwen die het gebruikt;

een ziekenfonds biedt een dienst “uitlening van materiaal” aan. Het mag
vanzelfsprekend dit materiaal verzekeren tegen schade, verlies of diefstal, en dit bij een
verzekeringsmaatschappij van zijn keuze.

4. CONTROLE

Artikel 43ter voorziet in zijn derde lid dat de promotie, de distributie of de verkoop van de producten
of diensten, bedoeld in het eerste en het tweede lid, op onweerlegbare wijze vermoed worden het
gevolg te zijn van een geschreven of een stilzwijgend akkoord.

Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat:

* iedere statutaire bepaling die dit type van akkoord zou vermelden of laten veronderstellen dat een
dergelijk type van akkoord bestaat, verboden is; bijgevolg hebben de landsbonden, de ziekenfondsen
en de maatschappijen van onderlinge bijstand de keuze tussen hetzij hun statuten te laten wijzigen
door een algemene vergadering om in overeenstemming met de wet te zijn (de meeste duidelijke
oplossing voor eenieder), hetzij niets te doen, vermits de desbetreffende statutaire bepalingen van
rechtswege nietig zijn vanaf 1 juli 1998. Nieuwe aanvragen tot statutaire wijziging die dit type van
akkoord zouden vermelden of laten veronderstellen zullen in elk geval niet goedgekeurd worden
door de Raad van de Controledienst;

* aan iedere landsbond, ziekenfonds of maatschappij van onderlinge bijstand die publiciteit zou
voeren, die strijdig is met de bepalingen van artikel 43ter, eerste lid, de Raad van de Controledienst
een administratieve boete kan opleggen;



* iedere publiciteit door een verzekeringsmaatschappij, een verzekeringstussenpersoon of een bank
voor een bepaalde dienst van een landsbond, een ziekenfonds of een maatschappij van onderlinge
bijstand ten opzichte van deze laatste de toepassing kan teweegbrengen van een administratieve
boete, opgelegd door de Raad van de Controledienst.

5. INWERKINGTREDING

Artikel 43ter, vierde lid, voorziet dat bestaande akkoorden, bedoeld in het eerste en het tweede lid,
zonder uitwerking zijn vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op de inwerkingtreding van
dit artikel.

Artikel 43ter trad in werking op 13 maart 1998. Bijgevolg zijn de desbetreffende schriftelijke of
stilzwijgende akkoorden van rechtswege zonder uitwerking vanaf 1 juli1998.

Iedere reclame, distributie of verkoop van producten, die strijdig is met de bepalingen van artikel
43ter, zal vanaf dezelfde datum met een administratieve boete kunnen bestraft worden.

☼

☼ ☼



BIJLAGE 1

Koninklijk besluit van22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle
op de verzekeringsondernemingen

BIJLAGE I - Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak

Groep van activiteiten "niet leven"

1. Ongevallen: - forfaitaire uitkeringen
- schadeloosstellingen;
- combinaties daarvan;
- vervoerde personen

2. Ziekte:- forfaitaire uitkeringen;
- schadeloosstellingen;
- combinaties daarvan.

3. Voertuigcasco met uitzondering vanrollend spoorwegmaterieel.
Alle schade toegebracht aan: - motorrijtuigen;

- voertuigen zonder motor.

4. Casco rollend spoorwegmaterieel.
Alle schade die eraan toegebracht wordt.

5. Luchtvaartuigcasco.
Alle schade die eraan toegebracht wordt.

6. Casco zee- en binnenschepen.
Alle schade toegebracht aan: - binnenschepen;

- schepen voor de vaart op meren;
- zeeschepen.

7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen.
Alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel.

8. Brand en natuurevenementen.
Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 3, 4, 5, 6
en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer deze zijn veroorzaakt door: - brand;

- ontploffing;
- storm;
- natuurevenementen, met
uitzondering van hagel en
vorst;
- kernenergie;
- aardverzakking.

9. Andere schade aan goederen.
Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 3, 4, 5, 6
en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die schade veroorzaakt is door hagel of vorst, alsmede
door alle overige niet reeds sub 8 begrepen evenementen, zoals diefstal.

10. B.A. motorrijtuigen.
Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen (met inbegrip van de
aansprakelijkheid van de vervoerder).



11. B.A. luchtvaartrijtuigen.
Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van luchtvaartrijtuigen (met inbegrip van de
aansprakelijkheid van de vervoerder).

12. B.A. zee- en binnenschepen.
Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van
de aansprakelijkheid van de vervoerder).

13. Algemene B.A.
Alle overige niet reeds onder de nrs 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid.

14. Krediet: - algemene insolventie;
- exportkrediet;
- verkoop op afbetaling;
- hypothecair krediet;
- landbouwkrediet.

15. Borgtocht: - directe borgtocht;
- indirecte borgtocht.

16. Diverse geldelijke verliezen: - risico van gebrek aan werk;
- (algemeen) tekort aan ontvangsten;
- slecht weer;
- winstderving;
- doorlopende hoge algemene kosten;
- onvoorziene bedrijfsuitgaven;
- verlies van verkoopwaarde;
- huur- of inkomstenderving;
- andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde;
- niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen;
- overige geldelijke verliezen.

17. Rechtsbijstand.

18. Hulpverlening: - hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich
buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden;
- hulpverlening onder andere omstandigheden.

Groep van activiteiten "leven"

21. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats-
en geboorteverzekeringen

22. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, met verbonden met beleggingfondsen.

23.Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen.

24. De in Ierland en in het Verenigd Koninkrijk gebruikte verzekering genoemd « permanent health
insurance » (niet opzegbare lange termijn ziekteverzekering).

25. Tontines verrichingen.

26. Kapitalisatieverrichtingen.

27.Beheer van collectieve pensioenfondsen.

28.Verrichtingen zoals bedoeld in de Code français des assurances, boek IV, punt 4, eerste hoofdstuk.



29. Verrichtingen af hangende van de menselijke levensduur, gedefinieerd of voorzien door de
wetgeving voor sociale verzekeringen, wanneer hun praktijk of beheer overeenkomstig de wetgeving
van een lidstaat gebeurd, door verzekeringsondernemingen en op hun eigen risico.



BIJLAGE 2

Artikel 2 van de wet van 27 mars 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie
van verzekeringen

"§ 1. Deze wet is van toepassing op alle verzekeringstussenpersonen met uitzondering van hen die in
het tweede lid vermelde activiteiten uitoefenen met het oog op het herverzekeren van risico’s of het
verzekeren van de risico’s uitsluitend van de eigen onderneming of van de groep van ondernemingen
waartoe ze behoren.

Onder verzekeringstussenpersoon worden verstaan alle rechtspersonen of alle natuurlijke personen
werkzaam als zelfstandige, in de zin van de sociale wetgeving, die in welke vorm ook een van de
hierna vermelde werkzaamheden uitoefenen, zelfs occasioneel:

a) de beroepswerkzaamheden van de personen die met het oog op de dekking van te verzekeren
risico’s verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengen, zonder in
de keuze, van deze laatste gebonden te zijn, het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten
voorbereiden en eventueel behulpzaam zijn bij het beheer en de uitvoering daarvan, met name in geval
van schade;

b) de beroepswerkzaamheden van de personen die uit hoofde van een of meer overeenkomsten of
volmachten belast zijn met het aanbieden, het voorstellen en het uitwerken of het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten of met de medewerking bij het beheer en de uitvoering daarvan, met
name in geval van schade, in naam en voor de rekening van, of alleen voor rekening van een of meer
verzekeringsondernemingen;

c) de werkzaamheden van andere dan in de punten a) en b) bedoelde personen die echter handelen
voor rekening van de aldaar bedoelde personen en die met name de inleidende werkzaamheden
uitvoeren, verzekeringsovereenkomsten aanbieden of premies innen zonder dat deze werkzaamheden
het aangaan van verplichtingen jegens of door het publiek kunnen omvatten;

d) alle andere dan in de punten a), b) of c) omschreven beroepswerkzaamheden, waarbij bemiddeld
wordt met het oog op het sluiten van een verzekeringsovereenkomst tussen een
kandidaatverzekeringnemer en een verzekeringsonderneming.

§ 2. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de personen die in een
verzekeringsonderneming als verantwoordelijke voor de distributie van verzekeringsproducten zijn
aangewezen. Die personen moeten aan dezelfde vereiste van beroepskennis, geschiktheid en
professionele betrouwbaarheid voldoen als voorgeschreven voor de tussenpersoon in artikel 10, 1 en3.

De andere personen van een verzekeringsonderneming die op welke wijze ook in contact staan met het
publiek met het oog op het te koop aanbieden of verkopen van de producten van hun onderneming,
moeten voldoen aan de in artikel 11, § 2, bepaalde vereisten inzake beroepskennis.".



BIJLAGE 3

Artikel 3, § 2, van de wet van 22 mars 1993 betreffende het statuut en het toezicht op de
kredietinstellingen

"De volgende werkzaamheden komen in aanmerking voor wederzijdse erkenning zoals geregeld bij de
artikelen 34, 38 en 41 en titel III:

1) in ontvangst nemen van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden;

2) verstrekken van leningen, inclusief onder meer consumentenkrediet, hypothecair krediet,
factoring met of zonder verhaal en financiering van handelstransacties (inclusief forfaitering);

3) leasing;

4) betalingsverrichten;

5) uitgifte en beheer van betaalmiddelen (credit cards, reischeques, kredietbrieven);

6) verlenen van garanties en stellen van borgtochten;

7) transacties voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van cliënten met betrekking tot:

a) geldmarktinstrumenten (cheques,  wissels, depositobewijzen, enz.);

b) valuta’s;

c) financiële futures en opties;

d) swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten;

e) effecten;

8) deelnemingen aan effectenemissies en dienstverrichtingen in verband daarmee;

9) advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee
samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichtingen op het gebied van fusie
en overname van ondernemingen;

10) bemiddeling op de interbankmarkten;

11) vermogensbeheer of—advisering;

12) bewaarneming en beheer van effecten;

13) commerciële inlichtingen;

14) verhuur van safes.".




