Geachte heer/mevrouw,
Zoals u vermoedelijk weet, is er bij het Europese Hof van Justitie een zaak aanhangig met
vragen die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van klachten over
beleggingsverzekeringen. De uitspraak van het Hof wordt tegen het einde van dit jaar
verwacht.
De Commissie van Beroep van Kifid heeft op 6 oktober 2014 geoordeeld dat de
Geschillencommissie de behandeling van een zaak over een beleggingsverzekering op grond
van het Europese recht had moeten aanhouden totdat het Europese Hof van Justitie
uitspraak heeft gedaan. U kunt de uitspraak van de Commissie van Beroep op de website van
Kifid vinden onder nummer 2014,031.
De Geschillencommissie heeft besloten dat de uitspraak van de Commissie van Beroep
gevolgd zal worden in alle zaken over beleggingsverzekeringen. Dit betekent dat in al deze
zaken de behandeling zal worden aangehouden. Na de uitspraak van het Europese Hof zal de
behandeling worden voortgezet.
Een uitzondering maakt de Commissie voor zaken waarin al een mondelinge behandeling
(hoorzitting) is aangekondigd. Deze mondelinge behandeling zal doorgang vinden, omdat
partijen daarmee rekening hebben gehouden. De Commissie zal na de behandeling echter
geen uitspraak doen, totdat het Europese Hof zijn oordeel heeft gegeven. Dit geldt ook voor
zaken waarin op dit moment al een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden maar
waarin de Commissie nog geen (eind)uitspraak heeft gedaan. Als het oordeel van het
Europese Hof daartoe aanleiding geeft, krijgen partijen de gelegenheid hun standpunten in
een extra schriftelijke ronde aan de beslissing van het Europese Hof aan te passen.
Een en ander betekent voor uw zaak dat de behandeling daarvan tot nader bericht is
aangehouden.
Wij beseffen dat het uitstel van de behandeling voor u vervelend kan zijn, maar konden in
het licht van de uitspraak van de Commissie van Beroep niet tot een andere beslissing
komen.
Met vriendelijke groet, namens de Geschillencommissie,

mr. C.E. du Perron
Voorzitter Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

