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>>>  Ed itor iaal

De interne verzekeringsmarkt is het resultaat van het toepassen van diverse richtlijnen 

die het systeem van het “Europees paspoort” in het leven hebben geroepen : een 

verzekeringsonderneming die in haar land van oorsprong een goedkeuring heeft 

bekomen, mag haar activiteiten uitoefenen in de hele Europese Unie. De financiële 

controle van de verzekeraar valt onder de bevoegdheid van de controleorganismen van 

het land waar de maatschappij gevestigd is, terwijl het recht van het contract datgene 

is van het land waar de verzekerde verblijft.

Dankzij de vrije dienstverlening (VDV), moest het Europa van de verzekeringen 

voor alle burgers meer toegankelijk worden. Er werd dan voornamelijk gedacht aan 

de levensverzekering die van deze erg veelbelovende eengemaakte markt moest 

profiteren. Luxemburg heeft hier trouwens een onmiskenbare rol in gespeeld.

Maar om tot dergelijke perfecte situatie te komen, moesten er natuurlijk voorafgaandelijk 

een paar problemen opgelost worden : de invoering van een gemeenschappelijk 

juridisch kader, een geharmoniseerd contractrecht en een gemeenschappelijke 

fiscaliteit.

De Europese Commissie was de speerpunt die de Europese spaarders moest toelaten 

van de betere opportuniteiten van deze grote markt te profiteren.

Toen Marc Vrijman, voorzitter van AFER Europe, recent uitgenodigd was op een van de 

ontbijtsessies van DECAVI, schetste hij een negatief beeld na zowat 20 jaar van hoop... 

Volgens hem is het plaatje zeer duidelijk negatief. Er is immers nauwelijks sprake van 

een harmonisering van het contractrecht, aangezien elke verzekeraar verplicht is zijn 

clausules te moduleren in functie van het land waarin hij vertegenwoordigd wil zijn. 

En wat te zeggen over een eventuele fiscale harmonisering die, in bepaalde gevallen, 

dubbele belasting tot gevolg kan hebben? 

Dergelijke situatie zou twee belangrijke gevolgen hebben gehad: sommige tamelijk 

grote verzekeraars die reeds in de voornaamste landen vertegenwoordigd zijn, zien 

geleidelijk aan af van de Vrije Dienstverlening. En de kleine verzekeraars die niet 

noodzakelijk over de middelen beschikken om er een stabiele aanwezigheid te 

vestigen, onthouden zich of trekken zich zelfs terug.

Maar is alles dan negatief ? Zeker niet… De vrije dienstverlening blijft een 

buitengewone opportuniteit voor iedere persoon die zich in het buitenland wil 

verzekeren. Maar een dergelijke beslissing genomen door een verzekerde is niet zonder 

gevolgen... Dit nummer zal het onder meer over deze aspecten hebben, alsook over 

enkele aspecten verbonden aan het Europa van het financiewezen.

Alvorens af te sluiten, willen wij, in naam van het 

redactiecomité, veel beterschap wensen aan Paul Bruyère 

die om gezondheidsredenen enkele weken afwezig zal zijn. 

Dit verklaart ook waarom ik tijdelijk dit editoriaal voor mijn 

rekening neem. Paul, wij hopen je zeer snel weer in ons 

midden te hebben…

Laurent Feiner 

Membre du comité de direction
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