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Het beschermingsmechanisme van Luxemburgse 
levensverzekeringen

1.  Bescherming in geval van faillissement van verzekeringsmaatschappij

 Drie elementen die de bescherming van de verzekeringnemer garanderen:  

1.1. Technische voorzieningen en 
representatieve activa 

De Luxemburgse verzekeringsmaatschappij is verplicht 
om (voldoende) technische voorzieningen te creëren 
op het passief van haar balans om de verbintenissen 
tegenover verzekeringnemers te kunnen garanderen. 
Het equivalent op het actief van de balans worden re-
presentatieve activa.

Deze activa moeten zich binnen de Europese Unie 
bevinden, met uitzondering van afwijkingen die zijn 
toegestaan door de Luxemburgse toezichthoudende 
overheid, het Commissariat aux Assurances (CAA). Ze 
moeten worden ingeschreven in een permanente in-
ventaris als afzonderlijk vermogen, los van het eigen 
vermogen van de maatschappij.

De maatschappijen moeten ook altijd een voldoende 
grote solvabiliteitsmarge kunnen aantonen, dit wil zeg-
gen dat ze over voldoende eigen middelen moeten be-
schikken om hun verbintenissen te kunnen nakomen.

Deze verschillende rekeningen worden door de maat-
schappijen voorgelegd aan een onafhankelijke externe 
revisor, en gecontroleerd en bewaakt door het CAA. 

1.2. Representatieve activa bij 
depotbank

De representatieve activa van de technische voor-
zieningen moeten worden aangehouden bij een de-
potbank die moet zijn goedgekeurd door het CAA. Er 
wordt een 3-partijenovereenkomst afgesloten door de 
verzekeringsmaatschappij, de bank en het CAA. 

De gedeponeerde tegoeden als representatieve activa 
worden apart gehouden van alle andere verbintenis-
sen en activa van de verzekeringsmaatschappij en 
mogen niet het voorwerp zijn van een compensatie 
tussen het gereglementeerde vermogen en deze an-
dere verbintenissen en activa.

De representatieve activa mogen bovendien niet het 
voorwerp zijn van een zekerheid of een ander privi-
lege.

De versnippering van de activa wordt elk kwartaal ge-
controleerd door het CAA en indien dit oordeelt dat de 
financiële situatie van de maatschappij in het gedrag 
komt of indien de solvabiliteitsmarge niet is bereikt, 
kan het de bij een depotbank gedeponeerde activa 
bevriezen in het belang van de verzekeringnemers.
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Alle markten

Verzekeringnemers van Luxemburgse le-
vensverzekeringen genieten een unieke 
bescherming – de zogenaamde veiligheids-
driehoek – in geval van faillissement van de 
Luxemburgse verzekeringsmaatschappij of 
de depotbank.
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Disclaimer
Dit document werd opgesteld in januari 2018 op basis van de op die datum beschikbare informatie.
Dit document is slechts bedoeld als algemene informatie. Bâloise Vie Luxembourg S.A. geeft in het kader van dit document geen enkel 
juridisch en/of fiscaal advies, noch enig ander advies. Wij raden onze cliënten aan om informatie in te winnen bij onafhankelijke adviseurs.
Hoewel de informatie in dit document afkomstig is van betrouwbare bronnen, garandeert Bâloise Vie Luxembourg S.A. niet de juistheid, 
precisie, relevantie, volledigheid, noch de actualiteit ervan voor de persoonlijke situatie van elk van de verzekeringnemers. Bijgevolg aan-
vaardt Bâloise Vie Luxembourg S.A. geen aansprakelijkheid voor fouten, printfouten of een verkeerde interpretatie van de informatie in dit 
document.
Alle auteursrechten in dit document zijn eigendom van Bâloise Vie Luxembourg S.A. De inhoud mag in geen enkele vorm worden verspreid 
zonder de voorafgaande goedkeuring van Bâloise Vie Luxembourg S.A.  

Heeft de depotbank financiële problemen, kan de ver-
zekeringsmaatschappij vrij blijven beschikken over de 
aangehouden activa en deze terugvorderen of verdra-
gen.

Wat effectendeposito’s betreft, moet de depotbank de 
effecten die ze ontvangt of in haar bezit heeft apart 
houden van haar eigen vermogen. Zo krijgt de aan-
vrager de effecten die hij bij de bank aanhoudt indien 
deze failliet gaat. Zijn er onvoldoende middelen om 
alle bedragen te vergoeden, worden de effecten ver-
houdingsgewijs verdeeld onder de deposanten.

Wat gelddeposito’s betreft, heeft de verzekeringsmaat-
schappij (en dus de verzekeringnemers, verzekerden 
en begunstigden) bij problemen van de bank geen 
voorrang op andere cliënten en schuldeisers van de 
bank. Dit wil zeggen dat contanten geen specifieke be-
scherming genieten. Daarom is het voordeliger om te 
beleggen in activa van het type geldmarktfondsen die 
wel dezelfde bescherming krijgen als effecten.

2.  Bescherming in geval van faillissement van Luxemburgse depotbank
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 1.3. Absolute voorrang van verzekeringnemers 

De verzekeringnemers genieten absolute voorrang zo-
dra de activa werden ingeschreven in de permanente 
inventaris, op het gereglementeerde aparte vermogen 
door betaling van al hun vorderingen uit hoofde van 
verzekering. Deze voorrangspositie primeert op alle 
andere schuldeisers, dat wil zeggen dat bij een faillis-
sement van de verzekeringsmaatschappij geen enkele 
andere schuldeiser aanspraken kan doen gelden op 
deze middelen.

De verzekeringnemers beschikken nog over een twee-
de privilege op het vrije vermogen van de verzeke-
ringsmaatschappij indien de representatieve activa 
onvoldoende blijken om alle vorderingen uit hoofde 
van verzekering te vergoeden. Dit privilege komt na de 
privileges (i) voor gerechtskosten, (ii) ten gunste van 
werknemers, (iii) ten gunste van slachtoffers die een BA-
claim indien bij de verzekeraar en (iv) de schatkist van 
gemeentes en organismen van de sociale zekerheid.


