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AD VIES AVIS

over het voorontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari
1991 houdende aigemeen reglement betreffende de

controie op de verzekeringsondernemingen

sur l'avant projet d'arrete royal modifiant l'arrete
royal du 22 fevrier 1991 portant reglement general

relatif au controie des entreprises d'assurances

1. INLEIDING

Het voorontwerp van koninklijk besluit dat aan de
Commissie voor Verzekeringen wordt voorgelegd, moet
de verzekeringsondernemingen in staat stellen om in tak
28 afzonderlijke beheren te voeren per afgezonderd fonds.
Tot tak 28 behoren de collectieve voorzorgsverrichtingen
bedoeld in het Franse verzekeringswetboek, boek IV, titel
4, hoofdstuk 1, artikel L 441, waarvoor specifieke
beheersregels gelden en waaraan fiscale voordelen zijn
verbonden.

Dit voorontwerp van wet komt tegemoet aan een vraag
van een door de CBFA erkende
verzekeringsonderneming. Het gaat om een onderneming
naar Belgisch recht die in Frankrijk via de vrije
dienstverlening optreedt als medeverzekeraar in een tak
21-overeenkomst voor aanvullend pensioen.

Aangezien de premies die door de werkgevers betaald
worden in het kader van die aanvullende pensioenen
volgens het Franse fiscale recht maar aftrekbaar zijn
indien de overeenkomsten voldoen aan de bepalingen van
het Franse verzekeringswetboek, moet de in tak 21
gesloten overeenkomst omgezet worden in een tak 28-
overeenkomst.

Daar de verzekeringnemer bij het sluiten van de
overeenkomst deel heeft aan de keuze van het
beleggingsbeleid, wil de onderneming dat deze
verzekeringnemer in geval van faillissement van de
verzekeringsonderneming hetzelfde voorrecht heeft op de

1, INTRODUCTION

L'avant projet d'arrete royal soumis a I'examen de la
Commission des Assurances a pour objet de permettre aux
entreprises d'assurances d'^tablir des gestions distinctes
par fonds cantonn^s en branche 28. La branche 28 vise les
operations de prevoyance collective soumises a des regies
particulieres de gestion et auxquelles sont attaches des
avantages fiscaux (operations visees par le Code fran9ais
des assurances au livre IV, titre 4, chapitre ler, L 441).

Cet avant-projet vise a rencontrer la demande d'une entre-
prise d'assurance agreee par la CBFA. Cette entreprise
est une entreprise de droit beige qui, en tant que co-
assureur, participe actuellement en France, via la libre
prestation de services, a un contrat concernant des pen-
sions compl^mentaires relevant de la branche 21.

Les primes payees par les employeurs dans le cadre de ces
pensions complementaires n'^tant deductibles en vertu du
droit fiscal franfais que si les contrats repondent aux dis-
positions du Code fran9ais des Assurances, il s'impose de
convertir le contrat souscrit en branche 21, en branche 28.

Etant donne que le preneur participe au choix de la politi-
que d'investissement lors de la conclusion du contrat,
l'entreprise souhaite que ce dernier puisse disposer, en cas
de faillite de la societe d'assurances, du meme privilege
sur les actifs qui font l'objet d'un "cantonnement" specifi-
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activa waarvoor een specifiek beheer wordt gevoerd
wanneer hij een tak 28-overeenkomst heeft gesloten, als
dat wat hij in het geval van afgezonderde fondsen heeft
wanneer hij een tak 21-overeenkomst heeft gesloten.
Juridisch gezien kan dit voorrecht echter maar worden
uitgeoefend indien de dekkingswaarden van het product
van tak 28 afzonderlijk worden beheerd per afgezonderd
fonds.

De voorgestelde wijziging strekt ertoe dit afzonderlijk
beheer mogelijk te maken, om op die manier eenzelfde
bescherming te kunnen bieden aan de verzekerden die in
tak 28 hebben ingetekend op een afgezonderd fonds als
aan diegenen die in tak 21 hebben ingetekend op een
afgezonderd fonds.

Er wordt aan herinnerd dat de wijzigingen die in het
voorliggende voorontwerp worden voorgesteld,
goedgekeurd werden door het Directiecomite van de
CBFA tijdens de zitting van 7 februari 2006.

que lorsque le contrat est souscrit en branche 28, que celui
dont il beneficiait en fonds cantonne lorsque le contrat
etait souscrit en branche 21. Or, ce privilege ne peut etre
juridiquement exerc6 que si les valeurs representatives du
produit branche 28 font l'objet d'une gestion distincte par
fonds cantonne.

La modification proposee tend a permettre cette gestion
distincte en vue d'accorder la meme protection aux assu-
res ayant souscrit a un fonds cantonne en branche 28 qu'a
ceux qui ont souscrit a un fonds cantonne en branche 21.

II convient de rappeler que les modifications suggerees
dans ravant-projet soumis a I'examen de la Commission,
ont ete approuvees par le Comite de direction de la CBFA
lors de sa seance du 7 fevrier 2006.

2. BESPREKING

De Commissie voor Verzekeringen heeft geen principiele
bezwaren tegen het voorliggende ontwerp, ook al lijkt het
op het eerste gezicht eigenaardig dat het aigemeen
controlereglement wordt aangepast om tegemoet te komen
aan de bekommernissen van een enkele
verzekeringsonderneming.

2. DISCUSSION

La Commission des Assurances n'a aucune objection de
principe a formuler a l'egard du projet qui est presente
meme s'il peut paraitre curieux, de prime abord, de modi-
fier le reglement general de controie pour rencontrer les
preoccupations d'une seule compagnie d'assurances.

Zij wijst er echter op dat er geen voorrecht kan worden
verleend zonder wettekst. Het principe volgens hetwelk de
verzekerden en de begunstigden een voorrecht hebben op
de dekkingswaarden van de technische reserves is
weliswaar afkomstig uit de controlewet van 9 juli 1975.
Artikel 18 van deze wet bepaalt namelijk het volgende :
"De gezamenlijke dekkingswaarden van de in artikel 16
bedoelde technische reserves of provisies vormen per
afzonderlijk beheer een bijzonder vermogen dat bij
voorrang is voorbehouden ter nakoming van de
verbintenissen tegenover de verzekerden of begunstigden
die onder dat beheer vallen".

Er dient echter te worden vastgesteld dat de voorgestelde
wijzigingen, die een nieuw afzonderlijk beheer creeren,
tezelfdertijd ook het toepassingsgebied van het in het
voornoemde artikel 18 bedoelde voorrecht uitbreiden bij
eenvoudig koninklijk besluit.

Tegen deze oplossing is er echter geen bezwaar,
aangezien de voorgestelde wijzigingen ertoe strekken
meer bescherming te bieden aan de verzekerden en de

Elle entend toutefois rappeler le principe suivant lequel il
n'y a pas de privilege sans texte legal. Certes, le privilege
accorde aux assures et aux beneficiaires sur les valeurs re-
presentatives des reserves techniques resulte bien de la loi
de controie du 9 juillet 1975. L'article 18 de cette loi pre-
voit en effet que "I'ensemble des valeurs representatives
des provisions ou reserves techniques visees a l'article 16
forme, par gestion distincte, un patrimoine special reserve
par priorite a I'execution des engagements envers les assu-
res ou beneficiaires d'assurances relevant de cette ges-
tion".

On constatera neanmoins que les modifications proposees,
en creant une nouvelle gestion distincte, etendent par la
meme occasion le domaine d'application du privi-
lege consacre par l'article 18 precite par le biais d'un sim-
ple arrete royal.

Cette solution ne semble toutefois pas porter a conse-
quence dans ce cas, puisque les modifications proposees
permettent de renforcer la protection accordee aux assures



begunstigden van tak 28-overeenkomsten. et beneficiaires-de contrats souscrits en branche 28.

3. CONCLUSIES 3. CONCLUSIONS

Rekening houdend met deze opmerkingen verleent de
Commissie voor Verzekeringen haar goedkeuring aan het
voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende
aigemeen reglement betreffende de controie op de
verzekeringsondernemingen.

Compte tenu de ces remarques, la Commission des
assurances approuve l'avant projet d'arrete royal
modifiant l'arrete royal du 22 fevrier 1991 portant
reglement general relatif au controie des entreprises
d'assurances.

De Voorzitter, Le President,
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