ADVERTORIAL

18 Beleggen met de veiligheid van
een Luxemburgse verzekering

Als financieel planner bij een financieel advieskantoor zoekt u zekerheid voor de
gelden die klanten aan uw zorg hebben toevertrouwd. Ook als wordt belegd binnen
een verzekering. Die veiligheid vindt u in Luxemburg en is juridisch verankerd in de
Luxemburgse wetgeving. Niet voor niets is Luxemburg momenteel de financiële hoofdstad
van Europa en bezit het de maximale Triple A (AAA) rating. Waarom is investeren via
een verzekeringsmaatschappij in Luxemburg zo veilig? En hoe werkt het?
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Luxemburg is op dit moment het belangrijkste financiële centrum in Europa. Hier zijn de meeste Europese investeringsfondsen, banken, verzekeringsmaatschappijen en beheermaatschappijen van alternatieve
fondsen gevestigd. Ook is Luxemburg de hoofdstad
van de Europese Unie als het gaat om Private Banking. Dat heeft een reden.

Garantie zonder limiet
De wetgeving en juridische structuur in Luxemburg
geven beleggers in een verzekering meer bescherming
dan elders. Luxemburg is de enige Europese lidstaat
die via zijn wetgeving maximale bescherming biedt
zonder dat hier een limiet aan is gesteld. De veiligheid van spaardeposito’s bij een Nederlandse bank is
gegarandeerd tot € 100.000.- In Luxemburg bepaalt
de wet dat tegoeden van verzekeringnemers aan geen
enkel ondernemersrisico van de verzekeringsmaatschappij mag worden blootgesteld.
Hoe werkt de financiële bescherming?
Kernpunt is dat het vermogen van de verzekeringnemer gescheiden blijft van het vermogen van de verzekeraar. Dit wordt op een aparte rekening gestald en
loopt nooit door de balans van de verzekeraar heen.
In Luxemburg geldt daarvoor de volgende regel: het
vermogen van een verzekeringnemer moet worden
aangehouden bij een depositobank die erkend is door
het Commissariat aux Assurances (CAA). Deze toezichthouder is door de Luxemburgse overheid ingesteld. Ook verzekeringen waarbij gebruik gemaakt
wordt van een Nederlandse depositobank vallen
onder deze Luxemburgse regel, mits de depositobank
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ook erkend is door het CAA.
Als de verzekeraar in financiële problemen komt,
bevriest de overheid de gelden bij de depositobank.
Bovendien is de verzekeringnemer dan preferente
schuldeiser. Zo behoudt de belegger absoluut recht op
zijn tegoeden.

Maximale bescherming
De bescherming gaat nog verder: ook als de depotbank failliet zou gaan, grijpt de Luxemburgse overheid in en worden de tegoeden van de verzekeringnemer veilig gesteld. Ook hier geldt dat de tegoeden
die belegd zijn in een verzekeringpolis, op basis van
de Luxemburgse wetgeving niet kunnen worden vermengd met het vermogen van de depotbank zelf. Dus
ook hier: maximale bescherming.
Garantie in Nederland
In Nederland worden spaartegoeden tot € 100.000,via een bankgarantie veiliggesteld. Overheid en banken hebben hiervoor samen een ‘stroppenpot’ ingesteld. Als een bank failliet gaat, worden de tegoeden
uit deze pot gedekt. Maar stel: de Rabobank valt om.
Dan is de strop veel groter dan de stroppenpot kan
dragen. En misschien ook wel dan de overheid kan
dragen? Wat gebeurt er dan?
Verzekeraars en overheid beheren geen stroppenpot.
Bij levensverzekeringen is een opvangregeling ingesteld om de verzekeringsnemers te beschermen en met
preventieve maatregelen wordt geprobeerd een levensverzekeraar door financieel moeilijke tijden heen te
loodsen. Voor de opvangregeling gelden echter een
groot aantal voorwaarden. Bovendien is het beschik-
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bare bedrag aan een maximum gebonden.
De verzekeringsnemer heeft hierbij geen
enkel recht op zijn vermogen.

Luxemburgse zekerheid
ook in Nederland
In Luxemburg speelt deze onzekerheid
niet, omdat de overheid dit via wetgeving
heeft ondervangen en geld van de belegger
niet verweven raakt met het vermogen van
de verzekeringsmaatschappij of depotbank. Bovendien stelt de Luxemburgse wet
niet de plaats of het land centraal, maar
het contract tussen verzekeraar en verzekeringnemer. Beleggers kunnen hun geld
ook onderbrengen bij een Nederlandse
depotbank. Als deze depotbank erkend
is door de Luxemburgse toezichthouder
CAA geldt dezelfde bescherming. BinckBank en Theodoor Gilissen zijn voorbeelden van banken die de goedkeuring hebben van het CAA. Om gebruik te maken
van de zekerheid van de ‘Luxemburgse lus’
hoeft het belegde geld dus niet per se de
Nederlandse grens over.
Rating
Elk kwartaal controleert toezichthouder
CAA de kredietwaardigheid en financiële
sterkte van de verzekeringsmaatschappijen. Door de ongelimiteerde bescherming voor verzekeringnemers en door
het strenge toezicht is Luxemburg de
voornaamste zetel van levensverzekeringen op pan-Europees niveau. Bovendien is
Luxemburg in het bezit van de maximale
Triple A (AAA) rating.
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