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KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 NOVEMBER 2002 TOT

UITVOERING VAN ARTIKEL 29, § 4, VAN DE WET VAN

6 AUGUSTUS 1990 – TOEPASSING

Onderhavige omzendbrief heeft tot doel de toepassing van bepaalde aspecten van voornoemd koninklijk
besluit van 13 november 2002 tot uitvoering van artikel 29, §4, van de wet van 6 augustus 1990,
gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 december 2006, te verduidelijken.

1. Beoordeling van de aangewende fondsen

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 november 2002 somt de diverse mogelijkheden op die
elke mutualistische entiteit heeft inzake de onvoorwaardelijke aanwending van de fondsen van de
vrije en aanvullende verzekering. Artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit voorziet daarenboven in
bijkomende mogelijkheden inzake de aanwending van voormelde fondsen, telkens echter onder
bepaalde voorwaarden en/of binnen bepaalde beperkingen.

Met het oog op de uniforme toepassing van voormeld artikel 3 van het koninklijk besluit van
13 november 2002, wordt hierna aan de hand van een invulformulier verduidelijkt welke gegevens in
aanmerking dienen genomen om na te gaan of deze bepaling van het koninklijk besluit wordt
nageleefd. Het volgnummer in de eerste kolom verwijst telkens naar een verdere precisering die
weergegeven is onderaan het formulier.

Vooraf kan worden opgemerkt dat bij de beoordeling van de overeenkomstig artikel 3 van het
koninklijk besluit van 13 november 2002 toegelaten financiering van materiële, immateriële en
financiële vaste activa alsook leningen aan rechtspersonen (met inbegrip van zekerheden verleend
ten gunste van derden), in eerste instantie wordt nagegaan of de reserves van de diensten van de vrije
en aanvullende verzekering hiertoe voldoende groot zijn. Pas in tweede instantie wordt ook rekening
gehouden met de reserves van het administratief centrum. Deze benadering laat toe te bepalen
hoeveel reserves van het administratief centrum maximaal overblijven voor de "andere beleggingen"
die zijn bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 november 2002.
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Nr. Beoordelingselement Berekening

Luik A

1 Immateriële vaste activa ……….. EUR

1 Materiële vaste activa ……….. EUR

1 Financiële vaste activa ……….. EUR

2 Leningen aan rechtspersonen ……….. EUR

3 Zekerheden verleend ten gunste van derden ……….. EUR

4 Te financieren totaal ……….. EUR

Luik B

5 Reserves diensten ……….. EUR

6 Solvabiliteitsmarge diensten - ……….. EUR

7 Totaal "vrije" reserves van de diensten .………. EUR (A)

8 25 % van (A) ……….. EUR

9 (= 8 - 4) Financieringsoverschot (+)/Nog te financieren (-) +/- ……….. EUR

Luik C

10 Reserves administratief centrum ……….. EUR

11 Solvabiliteitsmarge administratief centrum - ……….. EUR

12 Totaal "vrije" reserves van het administratief
centrum .………. EUR (B) + ……….. EUR

13 Financieringsoverschot(+)/Financieringstekort (-) +/- ……….. EUR

Luik D

14 Boekwaarde "andere beleggingen" ……….. EUR

15 (=13 - 14) Financieringsoverschot (+)/Financieringstekort (-) +/- ……….. EUR

Verduidelijkingen bij voormeld formulier :

(1) Hier worden respectievelijk bedoeld de rubrieken II, III en IV op het actief van de balans
(document VR.1) uit de jaarrekening van de vrije en aanvullende verzekering.

(2) Inzake de openstaande leningen aan rechtspersonen wordt enkel rekening gehouden met deze
die voorkomen onder de rubriek "V. – Vorderingen op meer dan één jaar" op het actief van de
balans (document VR.1) uit de jaarrekening van de vrije en aanvullende verzekering en waarvan
het detail is opgenomen in de toelichting van voornoemde jaarrekening onder punt A.4 op het
document VR.11. Dit houdt in dat leningen aan rechtspersonen op minder dan één jaar of het
gedeelte van een lening aan een rechtspersoon op meer dan één jaar dat binnen het jaar vervalt,
buiten beschouwing worden gelaten.

Voormelde leningen aan rechtspersonen komen hier bovendien enkel in aanmerking indien ze
voldoen aan alle voorwaarden (samenwerkingsakkoord, revisorale controle,…) die terzake zijn
gesteld in artikel 3, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 13 november 2002.
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Opmerking : Opeenvolgende leningen op minder dan één jaar aan dezelfde rechtspersoon, voor
zover de totale duur van al deze leningen samen meer dan één jaar bedraagt, worden eveneens
beschouwd als "Vorderingen op meer dan één jaar".

(3) Overeenkomstig omzendbrief 07/13/D1 van 15 mei 2007 dient ook rekening gehouden met
zekerheden verleend door de mutualistische entiteit ten gunste van derden. Voornoemde
omzendbrief stelt immers dat dergelijke zekerheden enkel zijn toegelaten indien bij de
omzetting van de betreffende zekerheid (ingevolge insolvabiliteit van de derde begunstigde) in
een vordering op of lening aan deze derde de bepalingen van het koninklijk besluit van
13 november 2002 nog altijd worden nageleefd. Betreffende informatie over verleende
zekerheden dient door de mutualistische entiteit weergegeven op het document VR.36
(rubriek B) in de toelichting van de jaarrekening van de vrije en aanvullende verzekering.

(4) Onder dit totaal wordt de som opgenomen van de in de punten 1 tot en met 3 vermelde
bedragen.

(5) De reserves van de diensten stemmen overeen met de som van de bedragen vermeld in
respectievelijk de rubrieken "I.A. – Reserves van de diensten met een gecumuleerd boni" en
"II.A. – Gecumuleerd tekort van de diensten met een gecumuleerd tekort" op het passief van de
balans (document VR.2) uit de jaarrekening van de vrije en aanvullende verzekering. Dit houdt
onder meer in dat alle noodzakelijke voorzieningen waarnaar wordt verwezen in artikel 3, § 3,
van het koninklijk besluit van 13 november 2002 effectief zijn aangelegd.

(6) De solvabiliteitsmarge van de diensten dient berekend overeenkomstig de bepalingen van het
koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 28, § 1, tweede lid, van de wet
van 6 augustus 1990, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 september 2006. De concrete
berekeningswijze terzake werd vastgelegd in omzendbrief 07/06/D1 van 12 maart 2007.

(7) Onder dit totaal wordt de totale solvabiliteitsmarge van de diensten (cf. nr. 6) in mindering
gebracht van de reserves van de diensten (cf. nr. 5).

(8) Overeenkomstig artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 13 november 2002 wordt hier 25%
vermeld van het totaal opgenomen onder nr. 7, op voorwaarde dat laatstgenoemd totaal groter is
dan nul.

(9) Hier wordt het bedrag vermeld onder nr. 4 in mindering gebracht van het bedrag vermeld onder
nr. 8, zodat zich twee mogelijkheden voordoen:
− het resultaat is positief ("financieringsoverschot"), d.w.z. de reserves van de diensten zijn

voldoende hoog om de in luik A vermelde aanwendingen te financieren;
− het resultaat is negatief ("nog te financieren"), d.w.z. de reserves van de diensten zijn

onvoldoende om de in luik A vermelde aanwendingen te financieren zodat een beroep dient
gedaan op de reserves van het administratief centrum (cf. luik C).

(10) De reserves van het administratief centrum stemmen overeen met de som van de bedragen
vermeld in respectievelijk de rubrieken "I.B. – Reserves van het administratief centrum" en
"II.B. – Gecumuleerd tekort van het administratief centrum" op het passief van de balans
(document VR.2) uit de jaarrekening van de vrije en aanvullende verzekering. Dit houdt onder
meer in dat alle noodzakelijke voorzieningen waarnaar wordt verwezen in artikel 3, § 3, van het
koninklijk besluit van 13 november 2002 effectief zijn aangelegd.
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(11) De solvabiliteitsmarge van het administratief centrum dient berekend overeenkomstig de
bepalingen van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 28, § 1,
tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990, gewijzigd door het koninklijk besluit van
15 september 2006. De concrete berekeningswijze terzake werd vastgelegd in omzendbrief
07/06/D1 van 12 maart 2007.

(12) Onder dit totaal wordt de solvabiliteitsmarge van het administratief centrum (cf. nr. 11) in
mindering gebracht van de reserves van het administratief centrum (cf. nr. 10). Overeenkomstig
artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 13 november 2002 wordt vervolgens bij de
beoordeling 100% van dit totaal in rekening genomen, op voorwaarde dat het overeenkomstig
bedrag groter is dan nul.

(13) Hier doen zich twee mogelijkheden voor:
− indien het totaal vermeld onder nr. 9 negatief is, dient hier de algebraïsche som vermeld

van nr. 9 en nr. 12;
− indien het totaal vermeld onder nr. 9 positief is, dient hier het bedrag hernomen dat is

vermeld onder nr. 12.

Indien het bedrag vermeld onder nr. 13 positief is ("financieringsoverschot"), wil dit zeggen dat
er nog ruimte is voor de financiering van beleggingen die zijn bedoeld onder nr. 14 en nr. 15.
Indien daarentegen het bedrag vermeld onder nr. 13 negatief is ("financieringstekort"), wil dit
zeggen dat voormelde ruimte er niet is. Indien het bedrag vermeld onder nr. 9 én nr. 13 negatief
is, dient bovendien opgemerkt dat zelfs niet voldoende reserves aanwezig zijn voor de
financiering van de in luik A vermelde elementen.

(14) Overeenkomstig artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 13 november 2002 wordt hier de
boekwaarde opgegeven van de "andere beleggingen". Deze rubriek omvat volgende twee
elementen:
− in tegenstelling tot hetgeen wordt opgegeven onder nr. 2, worden hier vermeld de nog

openstaande leningen aan rechtspersonen die voorkomen onder de rubriek
"V. – Vorderingen op meer dan één jaar" maar die niet aan alle voorwaarden
(samenwerkingsakkoord, revisorale controle,…) voldoen die zijn vermeld in
artikel 3, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 13 november 2002;

− alle beleggingen die niet zijn bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van
13 november 2002, zoals bv. aandelen, vastrentende effecten zonder
kapitaalbescherming,… Deze beleggingen zijn in detail terug te vinden op het document
VR.13 in de toelichting van de jaarrekening van de vrije en aanvullende verzekering.

(15) Hier wordt het bedrag vermeld onder nr. 14 in mindering gebracht van het bedrag vermeld
onder nr. 13. Indien dit resultaat positief is ("financieringsoverschot"), wil dit zeggen dat er nog
altijd ruimte is voor verdere aanwendingen. Indien het resultaat daarentegen negatief is
("financieringstekort"), wil dit zeggen dat de reserves van het administratief centrum
onvoldoende zijn om de onder het nr. 14 vermelde aanwendingen te financieren.

Eindbeoordeling

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 november 2002 dient
minstens het resultaat vermeld onder nr. 15 positief te zijn. Om deze evaluatie te vereenvoudigen,
werd een invulformulier in Excel ontworpen, voorzien van alle ingebouwde formules, dat
beschikbaar is op de website van de Controledienst onder de optie "formulieren".
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2. Erkende kredietinstellingen

In artikel 2, 2°, b, c en d, van het koninklijk besluit van 13 november 2002 wordt verwezen naar
enerzijds kredietinstellingen die erkend zijn door de Commissie voor het Bank, Financie- en
Assurantiewezen en anderzijds kredietinstellingen die voorkomen op door deze instelling opgestelde
lijsten.

Al deze kredietinstellingen komen voor op de drie lijsten(1) die door voormelde Commissie worden
opgesteld in uitvoering van de artikelen 13, 65 en 66 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut
van en het toezicht op de kredietinstellingen, namelijk:

− kredietinstellingen met vergunning in België (artikel 13);
− kredietinstellingen met vergunning in België die onder het recht van een andere Lidstaat van de

Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben
(artikel 65);

− kredietinstellingen met vergunning in België die onder het recht van een andere Lidstaat van de
Europese Economische Ruimte ressorteren en die het voornemen hebben meegedeeld om in
België, in het kader van het vrij verrichten van diensten, gelddeposito's en andere
terugbetaalbare gelden in ontvangst te nemen van het publiek (artikel 66).

Wanneer in artikel 2, 2°, b, c en d wordt verwezen naar kredietinstellingen die "erkend" zijn door de
Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen, betreft het kredietinstellingen die
voorkomen op de lijst bedoeld in voornoemd artikel 13. In de overige gevallen betreft het
kredietinstellingen die voorkomen op de lijsten bedoeld in voornoemde artikels 65 en 66, evenwel
beperkt tot deze die gevestigd zijn in een andere Staat van de eurozone en door de bevoegde
overheidsinstelling van die Staat erkend zijn.

3. Het begrip "kapitaalbescherming"

De term "kapitaalbescherming" waarnaar wordt verwezen in artikel 2, 2°, c en d, van het koninklijk
besluit van 13 november 2002 dient geïnterpreteerd in de zin dat minstens op de eindvervaldag het
initieel belegde kapitaal (vóór kosten en taksen) integraal wordt terugbetaald. Dit sluit evenwel niet
uit dat bij een tussentijdse verkoop voor de eindvervaldag wel een kapitaalverlies mogelijk is.
Overigens geldt de term kapitaalbescherming ook voor vastrentende effecten die op de
eindvervaldag worden terugbetaald tegen een van bij de aanvang vastgestelde koers onder pari.

Voornoemde interpretatie toegepast in het kader van instellingen voor collectieve belegging, zoals
bedoeld in artikel 2, 2°, d, van voornoemd koninklijk besluit, houdt in dat van bij de aanvang een
eindvervaldag, met bijhorende terugbetalingsvoorwaarden, is vastgelegd.

4. Uitgegeven of gewaarborgd door een Staat van de eurozone

Vastrentende effecten uitgegeven door ondernemingen waarin een Staat van de eurozone al (vb.:
N.V. N.M.B.S. Holding) dan niet (vb.: N.V. BIAC) voor 100% aandeelhouder is, worden niet
beschouwd als een belegging uitgegeven of gewaarborgd door een Staat van de eurozone, zoals
bedoeld in het kader van artikel 2, 2°, c, van het koninklijk besluit van 13 november 2002. Dit
principe geldt eveneens voor ondernemingen waarin een regionale overheid of een deelstaat van een
Staat van de eurozone aandeelhouder is.

                                                     
(1) Geactualiseerde lijsten van deze instellingen zijn beschikbaar op de website van de Commissie voor het Bank-,

Financie- en Assurantiewezen op het adres www.cbfa.be.
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5. De meldingsplicht

Eenmaal een mutualistische entiteit reeds minstens 25% van de "vrije"(1) reserves van het
administratief centrum heeft aangewend overeenkomstig artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van
13 november 2002, dient elke bijkomende aanwending in vaste activa, zoals vb. de aankoop van een
wagen of  meubilair, per aangetekend schrijven meegedeeld aan de Controledienst.

Op deze regel bestaat één uitzondering. Er is met name geen meldingsplicht ten overstaan van de
Controledienst voor beleggingen die gebeuren in de vaste activa bedoeld in artikel 3, § 1, 1°, van
voornoemd koninklijk besluit met het gedeelte van de "vrije" reserves van het administratief centrum
bovenop de eerste schijf van 25% indien de betreffende aanwending hoogstens 125.000 EUR
bedraagt. Indien meerdere dergelijke beleggingen minder vertegenwoordigen dan 125.000 EUR,
dient per boekjaar de som van deze aanwendingen gemaakt en dienen zij alsnog meegedeeld aan de
Controledienst zodra deze som het bedrag van 125.000 EUR overschrijdt.

Voornoemde vrijstelling bovenop de eerste schijf van 25% geldt niet voor beleggingen die gebeuren
overeenkomstig artikel 3, § 1, 2°, van voornoemd koninklijk besluit (betreft leningen aan
rechtspersonen) noch voor de zogenaamde "andere beleggingen" (vb. aandelen) bedoeld in artikel
3, § 2, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit. Deze "andere beleggingen" moeten trouwens
altijd gemeld worden aan de Controledienst.

Praktisch:

De eerste schijf van 25% van de "vrije" reserves van het administratief centrum is aangewend voor
vaste activa, leningen aan rechtspersonen en zekerheden verleend ten gunste van derden van zodra,
verwijzend naar het schema opgenomen in het punt 1. supra, het nummer 9 resulteert in een negatief
bedrag waarvan de absolute waarde meer dan 25 % bedraagt van het bedrag vermeld onder het punt
12.  Dit aspect werd ook verwerkt in het invulformulier dat beschikbaar is op de website van de
Controledienst en waarvan sprake in punt 1. supra.

De Voorzitter van de Raad,

N. JEURISSEN

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 07/14/D1 van 16 mei 2007.

                                                     
(1) D.w.z. de reserves na aanleg van de nodige voorzieningen en reservefondsen (zoals onder meer de

solvabiliteitsmarge).
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