
Mededeling 2022/A/03/D2 20 oktober 2022 
 
 

 
Uitoefening van externe functies -  noodzaak tot aanpassing door de VMOB's van hun interne regels aan het 

nieuwe reglement van de NBB 
 
 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
De VMOB's worden eraan herinnerd dat wat de uitoefening van externe functies betreft, een nieuw reglement 
werd uitgevaardigd door de NBB, nl. het reglement van de NBB van 9 november 2021 met betrekking tot de 
uitoefening van externe functies door leiders en verantwoordelijke (sic) voor een onafhankelijke controlefunctie van 
gereglementeerde ondernemingen en tot opheffing van het reglement van 6 december 2011 met betrekking tot de 
uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen. Dit reglement werd 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 februari 2022 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 
25 februari 2022. 
 
Dit reglement van de NBB bepaalt welke interne regels minimaal door verzekeringsondernemingen moeten worden 
vastgesteld op het vlak van de uitoefening van externe functies.   
 
Hoewel een nieuw reglement werd uitgevaardigd, is de regelgeving die opgenomen is in dit reglement, niet volledig 
nieuw. Het gaat het om grotendeels bestaande regelgeving, waaraan enkele aanpassingen werden aangebracht. 
Hierbij werd beoogd: 
- rekening te houden met de wijziging van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de 

verzekerings- of herverzekeringsondernemingen door de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële 
bepalingen. Hierdoor werd het toepassingsgebied van de regeling voor externe functies uitgebreid tot de 
verantwoordelijken voor onafhankelijke controlefuncties (cf. art. 82 van de wet van 13 maart 2016 ); 

- de verwijzing in het reglement naar bepaalde wetgeving aan te passen (zoals het vervangen van de verwijzing 
naar de inmiddels opgeheven wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen);  

- bepaalde preciseringen aan te brengen in bestaande bepalingen. 
 
De mededeling NBB_2022_19 over de uitoefening van externe functies door de leiders en de verantwoordelijken 
voor onafhankelijke controlefuncties van gereglementeerde ondernemingen van 12 juli 2022 geeft meer uitleg over 
de materie van de externe functies en over de vast te stellen interne regels, rekening houdende met de wijzigingen 
in het nieuwe reglement.   
 
De Controledienst verwacht dat de VMOB's hun interne regels aanpassen aan het nieuwe reglement van de NBB 
en dat zij hun aangepaste interne regels aan de Controledienst overmaken tegen 31 januari 2023. 
 
 
 


