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Brussel, 28 november 2012

Betreft :

Apra Leven – Aangeslotenen bij een groepsverzekering onderschreven door
een werkgever waarbij zij niet meer in dienst zijn

Mevrouw,
Mijnheer,
Zoals u weet, treden wij op als vereffenaars van de vennootschap Apra Leven nv die sinds 4 maart
2011 bij beslissing van de Belgische toezichtautoriteit in vereffening verkeert.
De vereffenaars hebben eind juni-begin juli aan de aangeslotenen van een groepsverzekering
onderschreven bij Apra Leven door hun werkgever of gewezen werkgever een brief toegestuurd om hen
te informeren over de perspectieven van de vereffening.
De vereffenaars hebben daarbij de aangeslotenen geïnformeerd dat zij zouden kunnen overgaan tot de
vrijgave van een deel van de pensioenreserve opgebouwd in het kader van de door hun werkgever of
vroegere werkgever onderschreven groepsverzekering.
Voor de aangeslotenen bij een groepsverzekering onderschreven door hun vroegere werkgever 1 ,
hebben de vereffenaars gevraagd hen het bijgevoegd formulier ingevuld en ondertekend terug te
sturen zodat deze over de nodige gegevens beschikken om het voorschot te kunnen vrijgeven.
Op verzoek van de FSMA voegen wij in bijlage een nieuw formulier dat rekening houdt met de
verschillende opmerkingen van de toezichtautoriteit om beter de verschillende mogelijkheden te
onderscheiden, ondermeer m.b.t. de bestemming van de bij Apra Leven opgebouwde pensioenreserve.
Dit formulier kan eveneens worden gedownload op de website van Apra Leven in vereffening
(http://www.apraleven.com/NL/index_nl.php).
De aangeslotenen waarvan de vroegere werkgever nog bestaat (dit zijn de werkgevers die in staat zijn
hun verbintenissen tot aanvullend pensioen jegens hun vroegere werknemers te eerbiedigen), kunnen,
indien gewenst, ervoor kiezen de bij Apra Leven opgebouwde reserve te laten staan in de
groepsverzekering van hun vroegere werkgever (in plaats van de reserve over te dragen naar de
groepsverzekering van hun nieuwe werkgever of naar een pensioen instelling opgenomen in de lijst van
de website van de FSMA2). Indien u hiervoor kiest, dient uw vroegere werkgever het nodige te doen om
de vereffenaars te informeren over de gegevens van de pensioen instelling aan wie de bij Apra Leven
opgebouwde pensioen reserve dient overgedragen te worden.

1

Voor de aangeslotenen van een groepsverzekering onderschreven bij Apra Leven door hun huidige werkgever, voorziet de wet
op de aanvullende pensioenen (« WAP ») dat het bedrag van de beschikbare pensioenreserve verplicht door de werkgever moet
worden overgedragen naar de nieuwe pensioeninstelling op wie hij beroep heeft gedaan om de groepsverzekering verder te
zetten. Een afzonderlijke brief werd naar de werkgevers verstuurd om de volledige gegevens van de nieuwe verzekeraar te
kennen en de overdracht te kunnen uitvoeren.
2
http://www.fsma.be/nl/Supervision/pensions/ap/apwn/Article/lijsten/apwn.aspx.
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Gelieve te noteren dat indien u ervoor kiest uw pensioen reserve niet in de groepsverzekering van uw
vroegere werkgever te laten staan, uw pensioen reserve kan worden overgedragen hetzij naar de
pensioen instelling bij wie uw huidige werkgever een groepsverzekering heeft onderschreven, hetzij
naar een pensioeninstelling opgenomen in de lijst gepubliceerd op de web site van de FSMA3.
De FSMA heeft de vereffenaars eveneens gevraagd de aandacht van de aangeslotenen te willen
vestigen op het feit dat door de terugzending van het formulier de verjaringstermijn van één jaar
jegens uw vroegere werkgever aanvang kan nemen in de mate dat uw aanvraag kan worden
beschouwd als een verzoek tot overdracht van uw pensioen reserve naar een andere pensioen
instelling.
Voor meer informatie over de na te leven formaliteiten om uw rechten te vrijwaren, verwijzen wij u
naar
de
website
van
de
FSMA
(http://www.fsma.be/nl/in-thepicture/Article/faq/faqapraleven/faqc.aspx#c2.6).
Gelieve eveneens te noteren dat de vereffenaars het voorschot slechts zullen kunnen vrijgeven mits zij
in het bezit zijn van een volledig ingevuld en ondertekend formulier samen met een kopie van uw
identiteitskaart. Bij gebreke voor 15 december a.s. een volledig ingevuld en ondertekend formulier te
hebben ontvangen, worden de vereffenaars geacht geldig de instructies te kunnen volgen van het
formulier dat u reeds eerder terugzond.
*
**
Inmiddels tekenen wij, Mevrouw, Mijnheer, met oprechte hoogachting.
Namens Apra Leven nv in vereffening,
Het college van vereffenaars

CVBA Nelissen Grade,
Vertegenwoordigd door de heer Dries Goyens

3

EBVBA Actualic
Vertegenwoordigd door de heer Ridder
Claude Desseille

http://www.fsma.be/nl/Supervision/pensions/ap/apwn/Article/lijsten/apwn.aspx.
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