
BERICHT VAN VEREFFENAARS AAN BELGISCHE EN SPAANSE VERZEKERDEN 

 

Wij richten u huidige mededeling in onze hoedanigheid van vereffenaars van de vennootschap naar Belgisch 

recht Apra Leven NV in vereffening ("Apra Leven"), in vereffening gesteld op 4 maart 2011 ingevolge het besluit 

van de CBFA (de voormalige toezichthoudende autoriteit van Belgische verzekeringsmaatschappijen waarvan de 

bevoegdheid werd toebedeeld aan de Nationale Bank van België) om de vergunning van de 

verzekeringsonderneming in te trekken. 

In het kader van onze opdracht als vereffenaars wensen wij u hierbij als volgt te informeren:  

1. Zoals aangegeven in onze voorgaande mededelingen alsook in de diverse communicaties aan individuele 

verzekerden die ons gecontacteerd hebben, werden in België en Spanje, zowel op burgerrechtelijk als op 

strafrechtelijk gebied, verschillende gerechtelijke procedures opgestart gelet op de grove tekortkomingen 

in het operationele en financiële beheer van de verzekeringsmaatschappij Apra Leven NV. Het zijn deze 

tekortkomingen die aan de basis liggen van de in vereffeningstelling van de onderneming. De voormelde 

gerechtelijke procedures zijn tot op heden nog steeds lopende. 

 

2. Ingevolge de beslissing tot vereffening werden de Belgische activa (en in het bijzonder het onroerend goed 

in Antwerpen en de beleggingsportefeuille) te gelde gemaakt. In dit verband werd reeds een voorschot van 

20% van de mathematische reserve, eigen aan elk verzekeringscontract, aan de begunstigden van de 

verzekeringscontracten uitgekeerd. 

 

3. In het huidig stadium kan, gelet op de verschillende lopende gerechtelijke procedures, zowel in België 

(burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure) als in Spanje, geen extra voorschot 

worden uitgekeerd 

 

4. Met betrekking tot de tegeldemaking van de activa die, direct of indirect, door Apra Leven NV in Spanje 

worden gehouden, willen wij de verzekerden ervan in kennis stellen dat Apra Leven en haar 

dochteronderneming Multimaterial SL als burgerlijk aansprakelijke partijen betrokken zijn in het kader van 

een strafrechtelijk onderzoek, opgestart door Spaanse gerecht , ingevolge het faillissement van de Spaanse 

verzekeringsmaatschappij Fortia Vida. Het is in het kader van dit strafrechtelijk onderzoek dat de Spaanse 

onderzoeksrechter beslag heeft gelegd op de activa van Apra Leven en Multimaterial die zich in Spanje 

bevinden. 

Concreet betekent dit dat de verkoop van Spaanse onroerende goederen, die op dat ogenblik reeds was 

opgestart, moest worden opgeschort, hetgeen uiteraard de vereffening vertraagt. Het college van 

vereffenaars heeft alle mogelijke initiatieven en juridische maatregelen genomen om de verkoop van de 

onroerende goederen te hervatten. De Spaanse advocaten van de vereffenaars hebben hen ervan in kennis 

gesteld dat de Spaanse justitie recent toestemming heeft gegeven om over te gaan tot verkoop van de 

onroerende goederen, maar dat de opbrengst van de verkoop geblokkeerd zal moeten blijven in afwachting 

van de uitspraak in de strafrechtelijke procedure met betrekking tot Fortia Vida. De verkoop van de 

onroerende goederen zal er in elk geval toe leiden dat bijkomende kosten voor onderhoud en 

instandhouding van deze onroerende goederen vermeden worden. 

5. Daarnaast heeft het college van vereffenaars ook een procedure ingeleid inzake de revindicatie van de 

schuldvordering, ten bedrage van meer dan 30 miljoen euro, waarover zij beschikt ten aanzien van de 

Spaanse regionale autoriteiten (Junta de Andalucia). Deze procedure is momenteel hangende voor de 

Spaanse rechtbanken. Ondanks de inspanningen van het college van vereffenaars, neemt ook deze 

procedure veel tijd in beslag. 

 

6. Het onderzoek naar aanleiding van de klacht, ingediend door de toenmalige CBFA en de vereffenaars, tegen 

onbekenden is nog steeds lopende. Deze procedure kost tijd rekening houdend met de internationale 

context van dit onderzoek. 



7. De burgerrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures, ingesteld door de vereffenaars tegen de voormalige 

kaderleden en commissaris van Apra Leven, zijn in afwachting van de uitkomst van de Belgische 

strafrechtelijke procedure, gelet op het principe "le criminel tient le civil en état”, nog hangende voor de 

rechtbanken van Antwerpen. 

Het college van vereffenaars wenste u te informeren over deze laatste ontwikkelingen. Van zodra er nieuwe of 

essentiële informatie beschikbaar is, zullen de verzekerden op de hoogte gebracht worden. 
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