
    

 

 

Brussel, 11 juni 2015 

 

 

MEDEDELING VAN DE VEREFFENAARS AAN DE BELGISCHE EN SPAANSE 

VERZEKERDEN 

 

 

De vereffenaars van de Belgische verzekeringsmaatschappij Apra Leven NV (“Apra”), in vereffening 

gesteld op 4 maart 2011 ingevolge de door de CBFA (die toen de bevoegde toezichthouder was en 

waarvan de bevoegdheden thans uitgeoefend worden door de Nationale Bank van België) beslissing 

genomen de toelating van de vennootschap in te trekken, wensen volgende informatie aan de 

verzekerden mee te delen. 

 

1. Zoals gezegd in onze mededeling dd. 3 juni 2012, werden verschillende gerechtelijke 

procedures – zowel op burgerlijk als strafrechtelijk vlak – in België, Spanje en Roemenië 

ingeleid ten gevolge van de belangrijke tekortkomingen vastgesteld in het operationeel en 

financieel beheer van de verzekeringsmaatschappij Apra, tekortkomingen die trouwens tot haar 

in vereffeningstelling hebben geleid. 

 

Deze procedures zijn nog steeds aan de gang. 

 

2. In het kader van een ander dossier, nml. een strafrechtelijke procedure ingeleid door het Spaans 

gerecht tegen de vroegere bestuurders van de Spaanse verzekeringskas Fortia Vida (die sinds 

september 2009 in vereffening verkeert), hebben de vereffenaars met verbijstering vernomen 

dat de Rechtbank nr. 6 van de Audienza National van Madrid op 16 april 2013 en 20 mei 2014 

besloten had de activa te bevriezen die Apra voor rekening van de verzekerden beheert. 

 

3. Ten gevolge van deze blokkeringsmaatregel, is het ons verboden over de in Spanje gelegen 

gebouwen te beschikken, ze te verkopen, bezwaren, verbinden en/of over te dragen. Wij 

bevinden ons dus in de onmogelijkheid om de gebouwen in Barcelona te verkopen wat precies 

zou moeten toelaten een eventueel bijkomend voorschot aan de verzekerden uit te betalen. 

 

4. De vereffenaars menen dat de door het Spaans gerecht genomen blokkeringsbeslissing volledig 

in strijd is met de Europese wetgeving die het absoluut voorrecht bekrachtigt van de 

verzekerden over de activa die de mathematische reserves van hun verzekeringspolis dekken. 

 

De Europese wetgeving voorziet inderdaad dat gezegde activa ter dekking van de 

mathematische reserves een afzonderlijk patrimonium vormen die bij voorrang en op 

exclusieve wijze erop gericht is de rechten van de verzekerden te waarborgen. 

 

Hieruit volgt dat de activa die de mathematische reserves dekken niet in beslag kunnen 

genomen worden zelfs niet in het kader van een strafrechtelijke procedure.  

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

5. Alle activa van Apra zijn bestemd om de mathematische reserves te dekken zodat alle activa 

van Apra, zonder uitzondering, bestemd zijn om bij voorrang de rechten van haar verzekerden 

te waarborgen. 

 

Concreet betekent dit dat Apra de in beslag genomen activa uitsluitend aanhoudt om ze voor 

rekening van de Belgische en Spaanse verzekerden te beheren teneinde haar 

verzekeringsverbintenissen te kunnen naleven. 

 

6. Meer specifiek, wenst het Spaans gerecht een reeks verrichtingen te betwisten die in 2008-2009 

plaats hebben gevonden waardoor een reeks verzekerden van Fortia Vida nieuwe polissen met 

Apra hebben onderschreven met het gevolg dat Apra op zich de verplichting van uitbetaling 

van de renten heeft genomen die voorheen op Fortia Vida rustte. 

 

Wij wensen te onderlijnen dat wanneer de Spaanse verzekerden van Fortia Vida hun Spaanse 

polissen hebben ingekocht en nieuwe polissen met Apra hebben gesloten, Fortia Vida onder de 

controle van de Spaanse controleautoriteiten stond zodat deze verrichtingen noodzakelijkere 

wijze met hun goedkeuring, zij stilzwijgend, gebeurd is. 

 

7. Om deze redenen komt het bevriezingsbevel van het Spaans gerecht de vereffenaars 

onbegrijpelijk voor, beslissing die zij met alle gerechtelijke beschikbare middelen wensen te 

betwisten. De vereffenaars zullen de procedures tot het einde toe leiden en zo nodig de zaak 

voor het Europees Hof van Justitie aanhangig maken. 

 

8. De vereffenaars benadrukken dat het Spaans gerecht het volledig patrimonium van Apra heeft 

geblokkeerd om blijkbaar de vermeende rechten van de verzekeringskas Fortia Vida veilig te 

stellen terwijl de in beslag genomen activa de mathematische reserves dekken van de door de 

verzekerden met Apra gesloten verzekeringspolissen. 

 

De maatregel benadeelt dus op duidelijke wijze de rechten van de verzekerden van Apra die 

derden te goeder trouw zijn t.a.v. de Spaanse strafrechtelijke procedure ten laste van de 

vroegere bestuurders van Fortia Vida, procedure die hen vreemd is.  

 

In werkelijkheid dient vastgesteld dat het Spaans gerecht handelt alsof de verzekerden van Apra 

geen bestaan hebben, inbegrepen zij die in het kader van hun polissen regelmatig hun 

verzekeringspremies hebben betaald. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

9. Heden ten dage, hebben de Spaanse rechtbanken de betwistingen van de in Spanje genomen 

beslissingen verworpen en negeren zij het absoluut recht van voorrang van de verzekerden van 

Apra op de activa die de mathematische reserves dekken.   

 

10. De beslissing van het Spaans gerecht blokkeert de vereffening zowel t.a.v. de Belgische als 

Spaanse verzekerden vermits de vereffenaars thans in de onmogelijkheid verkeren de Spaanse 

gebouwen te verkopen. 

 

11. Deze situatie van blokkering, wel bekend door de Consorcio de Compensación de Seguros die 

als vereffenaar voor Fortia Vida tussenkomt en de beslissingen tot beslag van het Spaans 

gerecht bijtreedt in het nadeel van de verzekerden van Apra, belemmert de taak van de 

vereffenaars en vertraagt de voltooiing ervan. 

 

12. Zolang het Spaans gerecht de blokkeringsmaatregelen niet zal hebben opgeheven, verkeren de 

vereffenaars in de onmogelijkheid de Spaanse gebouwen te verkopen. Wij zullen u nader 

berichten zodra aan deze toestand is verholpen. 

 

13. Wij stellen eveneens vast dat de gewestelijke regering van Andalucia nog steeds in gebreke 

blijft de 36 miljoen euro die zij aan Apra als onbetaalde verzekeringspremies verschuldigd is, 

uit te betalen. Onze raadslieden hebben dienaangaande de noodzakelijke maatregelen genomen 

om de betaling van deze schuld in te vorderen. 

 

In dezelfde mate moet de Consorcio de Compensación de Seguros aan Apra nog steeds 14 

miljoen euro betalen ten titel van onbetaalde premies verschuldigd door de verzekeringskas 

Fortia Vida (die sinds september 2009 in vereffening verkeert). 

 

14. Zoals reeds uiteengezet, op grond van de elementen en informatie waarover wij thans 

beschikken, zal de verwezenlijking van de activa van Apra niet voldoende zijn om de 

schuldvordering van de verzekerden te dekken die hun schuldvorderingen bijgevolg niet 

volledig zullen kunnen recupereren.  

 

15. De beslissingen van de vereffenaars m.b.t. het beheer van Apra worden genomen met het doel 

de beschikbare activa optimaal te valoriseren teneinde het grootst mogelijke deel van de door 

verzekerden aangehouden schuldvorderingen te kunnen terugbetalen. 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

16. De vereffenaars informeren de verzekerden dat in 2013 de maatschappelijke zetel werd 

overgeplaatst naar Brussel. De maatschappelijke zetel is heden gevestigd Louizalaan 240 – 

1050 Brussel, België.  

 

In Spanje is het adres van de vennootschap gelegen Gran Via de les Cortes Catalanes 630, 4de  

verd. - 08007, Barcelona, Spanje. 

 

De vereffenaars stellen alles in het werk om aan deze door het Spaans gerecht besloten 

onrechtvaardige situatie een einde te stellen.  

 

 

Met hoogachting, 

 

Apra Leven N.V. 

Vennootschap in vereffening 

Het College van vereffenaars 

 

 

BVBA D. GOYENS BVBA ACTUALIC 

Vertegenwoordigd door Dries Goyens Vertegenwoordigd door Claude Desseille 

 

 

 

 


