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 Antwerpen, dinsdag 19 juni 2012 

Mevrouw, Mijnheer, 
 

Wij treden op als vereffenaars van de Belgische vennootschap Apra Leven nv die sinds 4 maart 2011 

in vereffening verkeert bij beslissing van het Belgische toezichtorgaan. 
 

Deze brief, op grond van de informatie in ons bezit, wordt U gericht in Uw vermoedelijke 
hoedanigheid van werkgever die voor zijn werknemers bij Apra Leven een groepsverzekeringscontract 

heeft onderschreven dat aan een nieuwe verzekeraar werd overdragen. 

 
Wij vestigen uw aandacht op volgende belangrijke punten. 

 
* 

* * 

 
1. Wij informeren U dat de jaarrekening per eind 2011 van Apra Leven nv in vereffening binnenkort 

zal worden afgesloten onder de controle van de door het Belgische toezichtorgaan erkende 
commissaris PWC België. 

 
2. Zoals U weet, werd een groot deel van de dekkingswaarden van de verzekeringsmaatschappij, 

onder de verantwoordelijkheid van de raad van beheer in functie voor juni 2010, hoofdzakelijk 

geïnvesteerd in leningen toegestaan aan vennootschappen, heden in gebreke van betaling, en 
gewaarborgd door onroerende goederen gelegen in Spanje en in Roemenië. 

 
Rekening gehouden met de juridische en economische voorwaarden waartegen de leningen werden 

toegestaan alsook de hedendaagse economische situatie van de eurozone en meer in’ t bijzonder de 

onroerendgoedmarkt zowel in Spanje als in Roemenië, zien wij ons verplicht, in toepassing van de 
boekhoudkundige regels, nieuwe belangrijke minwaarden en waardeverminderingen op de activa te 

boeken op grond op de door de firma Jones Lang Lasalle doorgevoerde waarderingen. 
 

3. We hebben eveneens belangrijke tekortkomingen moeten vaststellen in het bestuur van de 
verzekeringsmaatschappij, inclusief het financieel beheer, gevoerd door de bestuurders in functie voor 

juni 2010. Om deze redenen hebben de vereffenaars een reeks gerechtelijke acties ondernomen in 

Spanje, Roemenië en België, zowel op burgerlijk als strafrechtelijk vlak, tegen de personen die voor 
juni 2010 belast waren met het beheer van de verzekeringmaatschappij, om vergoeding te bekomen 

van de schade die zij aan Apra Leven hebben berokkend. 
 

4. Niettegenstaande de vermoedelijke duur van deze verschillende gerechtelijke procedures, wensen 

de vereffenaars de vereffening snel te laten vooruitgaan. De door de vereffenaars te nemen 
beleidsbeslissingen inzake de vereffening - onder de dubbele controle van de Belgische Nationale 

Bank en de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen - dienen op dwingende wijze het principe van 
de gelijke behandeling tussen de verzekerden te eerbiedigen. 

 
5. Op grond van de elementen in ons bezit, dienen de vereffenaars vast te stellen dat de vereffening 

deficitair zal zijn en zij staan erop te benadrukken alles in het werk te stellen om het verlies zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

 

«Naam_werkgever» 

 

«Adres_Groep» 

 
«PC_Groep» «Stad_Groep» 
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Heden ten dage kunnen wij niet op precieze wijze bepalen in welke mate de rechten voortvloeiende 

uit de bij Apra Leven onderschreven groepsverzekering door de vereffening zullen aangetast worden 
omdat dit afhangt van het type van contract, het resultaat van de verschillende aan de gang zijnde 

gerechtelijke acties alsook de verkoop van de activa van Apra Leven. 
 

6. Om de draagwijdte van Uw rechten en verplichtingen als werkgever te bepalen in het kader van de 

vereffening, verwijzen wij U naar de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
(FSMA) die een lijst van vaak gestelde vragen (FAQ’s) heeft gepubliceerd over de gevolgen van de 

vereffening in hoofde van de werkgever (en zijn werknemers) die bi Apra Leven een 
groepsverzekering heeft onderschreven. 

 
De website van de FSMA is de volgende:  

 

http://www.fsma.be/nl/in-the-picture/Article/faq/faqapraleven.aspx 
 

7. Op 20 april geleden hebben de vereffenaars ter goedkeuring van de Rechtbank van Koophandel 
van Antwerpen een financieel vereffeningsplan neergelegd dat de vrijgave voorziet van een deel van 

de bij Apra Leven opgebouwde pensioen reserve, in acht genomen het principe van gelijke 

behandeling tussen de verzekerden. 
 

Het deel van de pensioen reserve dat zal kunnen worden vrijgegeven werd door een onafhankelijk 
actuarissenkantoor berekend op 4 maart 2011 die de datum is waarop het groepsverzekeringscontract 

als beëindigd beschouwd werd. 
 

In bijlage, vindt U kopij van de brief die wij aan Uw werknemers richten. 

 
Zodra de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen het financieel vereffeningsplan goedkeurt, 

informeren wij U nader over het bedrag van de pensioen reserve dat zal kunnen worden vrijgegeven. 
 

8. Ten einde de overdracht van de pensioen reserve te kunnen verzekeren van zodra het financieel 

vereffeningsplan door de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen wordt goedgekeurd, gelieve ons 
de volledige gegevens mee te delen van de nieuwe verzekeraar Uw groepsverzekering verderzet door 

ons bijgevoegd formulier behoorlijk ingevuld en ondertekend terug te zenden. 
 

Deze informatie is onontbeerlijk voor de identificatie van de bestemmeling bij wie het beschikbaar 

gedeelte van de pensioen reserve moet worden geboekt. 
 

* 
* * 

 
Wij hopen met Uw vertrouwen deze vereffening, in dit voor U moeilijk en belangrijk dossier, tot een 

goed einde te brengen door het eventuele nadeel dat U zou kunnen ondergaan zoveel mogelijk te 

beperken. 
 

Inmiddels teken wij, met oprechte hoogachting. 
 

Namens Apra Leven nv in vereffening, 

Het college van vereffenaars 
 

  
 
CVBA Nelissen Grade, EBVBA Actualic 

Vertegenwoordigd door de heer Dries Goyens  Vertegenwoordigd door de heer Ridder 
 Claude Desseille 

http://www.fsma.be/nl/in-the-picture/Article/faq/faqapraleven.aspx
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Volmacht voor overdracht van de pensioen reserve 
 

 

Ik ondergetekende, M. ……………………………………………………………………., handelende in mijn 

hoedanigheid van ………………………………………………….. en bevoegd om de hierna meer uitvoerig 

gekwalificeerde werkgever te vertegenwoordigen: 

 

 Naam en rechtsvorm werkgever: ……………………………………………………………………………………... 

 

 Maatschappelijke zetel werkgever: …………………………………………………………………………. 

 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Verzoek hierbij de opgebouwde reserves in het kader van de bij APRA Leven onderschreven 

groepsverzekering(en) over te dragen naar het pensioenplan bij volgende pensioeninstelling:  

 

 Naam en rechtsvorm pensioeninstelling: ……………………………………………………………………..…… 

 

 Maatschappelijke zetel pensioeninstelling: ……………………………………………………………. 

 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Contactpersoon en contactgegevens: ………………………………………………………………………………… 

 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Rekeningnummer: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Referte: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Andere nuttige informatie:  ………………………………………………………………………………………………. 

 

Ik ondergetekende erken en aanvaard: 

 

- dat het groepsverzekeringscontract met Apra Leven nv beschouwd wordt als beëindigd 

per 4 maart 2011; 

- dat het verzoek tot overdracht van de pensioen reserve mijn goedkeuring inhoudt om 

de gegevens van de groepsverzekeringscontract bij Apra Leven nv over te dragen aan 

de nieuwe pensioeninstelling hierboven aangeduid; 

- dat de overdracht zal gebeuren naarmate het verloop van de vereffening van Apra 

Leven nv waarbij de vordering op Apra Leven nv in vereffening blijft behouden voor het 

gedeelte dat niet werd overgedragen. 

 

 

Gedaan te ………………………………………………………………… op ………/………/……………… 

 

Handtekening 

 

 

 

APRA Leven nv in vereffening 

 

Jan Van Rijswijcklaan 66 
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Gelieve het ingevuld en ondertekend formulier te versturen naar bovenvermeld adres 

of naar vereffening@apraleven.com, samen met een kopie van uw identiteitskaart en 

de publicatie in het Belgisch Staatsblad van Uw tekenbevoegdheden. 

 

mailto:vereffening@apraleven.com

