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Betreft: Verzoekschrift 0846/2007, ingediend door Olivier Sohier (Belgische nationaliteit), 
namens ASBL DELTAS en anderen, gesteund door 54 medeondertekenaars, over 
fraude door de verzekeringsmaatschappij SWISS LIFE

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn van mening dat ze het slachtoffer zijn van frauduleuze praktijken van de 
verzekeringsmaatschappij SWISS LIFE. Ook klagen ze over onverschilligheid van de kant 
van de Controledienst voor de Verzekeringen en van de Commissie voor het Bank-, Financie-
en Assurantiewezen, beide officiële controle-instanties. Indieners beweren dat SWISS LIFE 
in 1969 opgestelde contracten voor een levens-, overlijdens- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, waaraan voor de verzekeringhouder bijzondere voordelen 
waren verbonden, in 1986 eenzijdig heeft gewijzigd. Indieners beweren dat zij en tal van 
andere verzekeringnemers hierdoor in totaal voor miljoenen euro’s aan financiële schade 
hebben geleden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Indieners hebben in 1969 overeenkomsten voor een gemengde levensverzekering (levens-, 
overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering) afgesloten met Swiss Life Belgium, het 
Belgische bijkantoor van de Zwitserse onderneming Swiss Life, tegen voorwaarden die voor 
hen zeer voordelig waren. Aanvankelijk was Swiss Life Belgium een onderlinge 
verzekeringsmaatschappij, maar deze werd in 1997 omgezet in een naamloze vennootschap. 
Volgens indieners heeft Swiss Life in 1986 eenzijdig de in de overeenkomsten vastgelegde 

Adlib Express Watermark



PE415.033v01-00 2/3 CM\749980NL.doc

NL

bepaling ingetrokken betreffende parallelle verhoging/herwaardering van de door de 
verzekeringnemers betaalde premies en de uitkeringen waarop zij recht zouden hebben,
alsmede de toepassing van die bepaling in de praktijk (automatische herwaardering). 
Bovendien werden de verzekeringnemers aanvankelijk niet ingelicht over deze eenzijdige 
wijziging en kregen zij later (valselijk) van Swiss Life te horen dat het een nieuw stelsel had 
ontworpen dat dezelfde resultaten garandeerde als het vorige, eenzijdig verlaten stelsel. Dit 
heeft tot aanzienlijke financiële verliezen voor de verzekeringnemers geleid.

Daarenboven heeft Swiss Life in 1993 eenzijdig de algemene voorwaarden van de 
verzekeringsovereenkomsten in kwestie gewijzigd. Deze wijziging leidde tot intrekking van 
de indexering (verhoging met het officiële inflatiepercentage) van de uitkeringen aan 
verzekerden en de vervanging daarvan door een indexering van de premies die werden betaald 
door de verzekeringnemers, die aanvankelijk opnieuw niet werden ingelicht over deze 
wijziging. Vanaf 1994 begon Swiss Life eenzijdig de door verzekeringnemers betaalde 
premies te verhogen met percentages die ruim boven het officiële inflatieniveau uitstegen. 
Ook wijzigde de verzekeringsmaatschappij eenzijdig het aandeel van het kapitaal dat 
betaalbaar was voor respectievelijk de levens- en overlijdensverzekering, iets wat zij 
verzweeg voor de verzekeringnemers totdat een interne notitie van Swiss Life uit 1994 per 
ongeluk openbaar werd gemaakt in 2005.

Swiss Life heeft verder het aan de verzekerden van een klein aantal langlopende 
arbeidsongeschiktheidspolissen uit te keren kapitaal bevroren op het niveau van 1994, hetgeen 
in strijd is met wat in die overeenkomsten was voorzien.

Swiss Life heeft de situatie slechts in een handvol gevallen rechtgezet; de meeste overige 
zaken zijn in behandeling bij de Belgische rechter.

Ten slotte is Swiss Life Belgium in 2006 een dochteronderneming van Swiss Life geworden. 
Gedurende deze gehele procedure hebben de Belgische toezichthoudende autoriteiten, 
aanvankelijk de Controledienst voor de Verzekeringen en sinds 1 januari 2004 de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, volgens indieners geen behoorlijk toezicht 
gehouden op Swiss Life Belgium.

Indieners zijn van mening dat zij het slachtoffer zijn van fraude die is gepleegd door de 
verzekeringsmaatschappij SWISS LIFE. Ook klagen zij over gebrek aan optreden van de kant 
van de Controledienst voor de Verzekeringen en van de Commissie voor het Bank-, Financie-
en Assurantiewezen, beide officiële controle-instanties. Indieners stellen dat SWISS LIFE 
S.A. in 1986 eenzijdig overeenkomsten voor een levens-, overlijdens- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft gewijzigd, die in 1969 waren afgesloten en waaraan 
voor de verzekeringnemers bijzondere voordelen waren verbonden. Indieners beweren dat zij 
en tal van andere verzekeringnemers hierdoor een aanzienlijke financiële schade hebben 
geleden die miljoenen euro’s bedraagt. Naast de beschuldiging van inbreuk op het nationale 
recht lijken indieners ook te stellen dat de door SWISS LIFE gepleegde fraude in strijd zou 
zijn met Richtlijn 78/473/EEG van de Raad van 30 mei 1978 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de communautaire co-assurantie (PB L 
151 van 7 juni 1978, blz. 25) en met uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 4 december 1986 over de omzetting van deze richtlijn in nationaal 
recht.
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Hoe betreurenswaardig deze zaak ook is, het blijft een feit dat zij alleen binnen de 
werkingssfeer van het Belgische recht valt en dat de door indieners aangevoerde redeneringen 
en argumenten uitsluitend betrekking hebben op Belgische wetgeving.
De enige passage in het verzoekschrift die zou kunnen raken aan een punt in het 
communautair recht is de verwijzing (blz. 38) naar vier uitspraken van het Europees Hof van 
Justitie van 4 december 1986 over de omzetting van Richtlijn 78/473/EEG (zie boven), zoals 
genoemd in een citaat van professor Fagnart over de noodzaak tot bescherming van 
consumenten die verzekeringsovereenkomsten afsluiten. Die zaken (Zaak 220/83 Commissie
tegen Franse republiek, Zaak 252/83 Commissie tegen Koninkrijk Denemarken, Zaak 205/84 
Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland en Zaak 206/84, Commissie tegen Ierland) 
hadden echter betrekking op Richtlijn 78/473/EEG betreffende communautaire co-assurantie 
en lijken daarom geen verband te houden met de zaak van indieners, aangezien die richtlijn 
geen betrekking heeft op het levensverzekeringsbedrijf.
De eerste generatie verzekeringsrichtlijnen bevatte al bepaalde regels ten aanzien van de 
oprichting in de Gemeenschap van bijkantoren van verzekeringsmaatschappijen uit derde
landen (voor het levensverzekeringsbedrijf bijvoorbeeld de Eerste Richtlijn 79/267/EEG van 
de Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf, en de uitoefening daarvan, 
PB L 63 van 13 maart 1979, blz. 1, artikel 27 e.v. – zie thans artikel 51 e.v. van Richtlijn 
2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002, PB L 345 van 19 
december 2002, blz. 1). Het beginsel van toezicht door de lidstaat van herkomst en een enkele 
vergunning is uiteraard niet van toepassing op zulke bijkantoren. Derhalve vallen de 
activiteiten van het Zwitserse bijkantoor in België onder de bevoegdheid van de Belgische 
toezichthouder en zijn zij een zaak van Belgisch recht. Krachtens Belgisch recht zal moeten 
worden beoordeeld of de overeenkomsten in kwestie destijds in overeenstemming waren met 
de toepasselijke Belgische wetgeving en of de Belgische toezichthouder is opgetreden zoals 
hij moest (wat uiteraard afhangt van de eisen in de toenmalige Belgische wetgeving).
De Belgische rechtbank is derhalve de plaats waar over zaken als de problemen van indieners 
dient te worden geoordeeld. Volgens het verzoekschrift gebeurt dat ook. Ook het vermeende 
gebrek aan behoorlijk toezicht op Swiss Life door de Belgische autoriteiten is een zaak voor 
de Belgische rechter.

Conclusies

Gezien het bovenstaande is de Commissie van mening dat dit verzoekschrift geen enkele 
inbreuk op het communautair recht aan het licht brengt en uitsluitend binnen de werkingssfeer 
van het Belgische recht valt.
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