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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0852/2012 af P. W. Kooiker, nederlandsk statsborger, om svigagtige 
investeringsforsikringspolicer og investeringsbaseret realkredit i Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren klager over den måde, hvorpå banker, forsikringsselskaber og staten behandler 
ofrene for svigagtige investeringsprodukter ("ågeraftaler"). De pågældende investeringer er 
skræddersyede til at give gunstige skattefradrag og er baseret på investeringer, som sælges 
efter en vis karenstid til afbetaling af et realkreditlån eller som pensionsudbetalinger. Som 
resultat af finanskrisen og de faldende aktiekurser og huspriser mister disse aftaler deres 
værdi, og andrageren mener, at realkreditlånene aldrig kan betales ud. Andrageren beskylder 
den nederlandske stat for ikke at tvinge disse selskaber til at udbetale kompensation, selv om 
de udgør en systemrisiko i den nederlandske økonomi. Ifølge andrageren har den 
nederlandske stat undladt at gøre sin pligt i forhold til de nederlandske forbrugere af 
finansielle produkter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Andrageren påstår, at der sker uhensigtsmæssige salg af livsforsikringsprodukter tilknyttet 
investeringsfonds i Nederlandene. Han mener, at produkter, der sammenknytter realkredit, 
livsforsikringer og investeringer, blev uhensigtsmæssigt solgt i stor stil. Han anfører, at 
kollektive tiltag fra forbrugernes side mod forsikringsgiveren, er baseret på lovgivning, der 
medfører utilstrækkelig kompensation. Han stiller endvidere det spørgsmål, om det 
nederlandske parlament har gjort sig skyldig i pligtforsømmelse ved at afvise forslag til 
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ændring af det grundlag, kompensationsordningerne hviler på.
Et livsforsikringsprodukt tilknyttet investeringsfonds er et livsforsikringsprodukt defineret 
ved klasse III i bilag I til direktiv 2002/83/EF om livsforsikring.1

Direktivet omhandler ikke det konkrete indhold i forsikringspolicer. Disse fastlægges ved fri 
forhandling mellem forsikringstager og forsikringsgiver. Medmindre andet er fastsat i 
gældende ret, kan parterne indgå aftaler om en række kontraktmæssige betingelser. Direktivet 
omhandler ikke regler for tilbagebetaling eller kompensation. Direktivet giver heller ikke 
Kommissionen beføjelse til at behandle de specifikke problemer, der måtte opstå mellem 
modtagere og forsikringsgivere.
Andrageren fremlægger ingen indikation af, at Nederlandene ikke har anvendt direktivet 
korrekt, og specificerer heller ikke, at direktivet er ukorrekt anvendt.
De nationale parlamenter er ikke i medfør af dette direktiv forpligtet til at tage et hensyn til 
borgerne.
Den 31. marts 2011 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv om kreditaftaler vedrørende 
beboelsesejendomme2. Europa-Parlamentet har efterfølgende foreslået at indføje en 
bestemmelse, der forbyder kombination af et realkreditlån med andre servicer, idet visse typer 
forsikringsprodukter dog forventes at være undtaget. Forhandlingerne er på nuværende 
tidspunkt stadig i gang. 

Kommissionen foreslog den 3. juli 2012 en revision af forsikringsformidlingsdirektivet3. 
Revisionen indfører blandt andet udvidede krav til livsforsikringsprodukter tilknyttet 
investeringsfonds, salgsstandarder, interessekonflikter og et forbud mod kommission for 
uafhængig rådgivning.

De af andrageren anførte forhold afdækker ikke nogen overtrædelse af EU-retten. 
Kommissionen kan ikke gribe ind i de private forhold mellem aftalepartnere.

                                               
1 EUT L 345 af 19.12.2009.
2 KOM(2011) 142 endelig.
3 KOM(2012) 360 endelig.


