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NOTA AAN LEDEN

Verzoekschrift 0495/2005, ingediend door Liam Noonan (Ierse nationaliteit), over een valse 
voorstelling van zaken bij een obligatie van Equitable Life en oneerlijke 
compensatiebetalingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Verzoeker verhaalt over een valse voorstelling van zaken bij een obligatie van Equitable Life 
en zegt dat vanwege de beslissing van de Britse Ombudsman Ierse middelen zijn gebruikt 
voor betalingen aan VK-burgers, wat volgens hem illegaal is. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 oktober 2005. Informatie aangevraagd bij de Commissie volgens 
Regel 192(4).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2006

I. Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis en klacht 

Verzoeker verhaalt over een valse voorstelling van zaken bij een obligatie van Equitable Life
en vreest dat niet-Britse verzekeringnemers worden gediscrimineerd bij de betaling van 
compensatie. 

II. De opmerkingen van de Commissie over de argumenten van het verzoekschrift 

De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de schriftelijke vragen E-2415/011, E-
0172/032, E-1450/05 en E-1715/053, naar de mondelinge vragen H-0715/05 en H-0757/05 en 
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naar haar informatieberichten met betrekking tot verzoekschriften 611/2004 en 29/20051.
Momenteel zijn twee Ombudsmandiensten betrokken bij de zaak Equitable Life (EL) in het 
Verenigd Koninkrijk. 
De Financial Ombudsman Service (FOS) verklaart op haar website 'klachten te behandelen 
over de meeste financiële producten en diensten die worden geleverd in (of vanuit) het 
Verenigd Koninkrijk' Dit betekent dat de dienst geen financiële producten behandelt die  
buiten het Verenigd Koninkrijk worden verkocht door de buitenlandse filialen van Britse 
financiële instellingen. De FOS betaalt zelf geen compensatie, maar kan de financiële 
instelling in kwestie opdracht geven compensatie te betalen. De Commissie is van opvatting
dat de FOS opdracht heeft gegeven tot de betaling van compensatie door EL in een beperkt 
aantal gevallen. 
Equitable Life nam geen nieuwe opdrachten aan en sloot zijn buitenlandse filialen. Claims 
met betrekking tot de valse voorstelling van zaken waarbij de buitenlandse filialen betrokken 
zijn, zouden nu rechtstreeks ingediend moeten worden tegen de maatschappij. Toch verwijst 
de verzoeker naar zijn ondertekening van een formulier 'dat het bedrijf ontheft van zijn acties'. 
Dit verwijst waarschijnlijk naar het Equitable Scheme of Arrangement (de zogeheten 
compromisregeling). 
Wat dit betreft verklaart de FOS op haar website 'Personen die EL winstpolissen hadden lopen 
op 8 februari 2002 (toen de compromisregeling van Equitable inging) worden automatisch 
gedekt door de bepalingen van die overeenkomst. De overeenkomst bevatte 'uplifts' tot de 
poliswaarden. Daarentegen konden verzekeringnemers geen klacht indienen (noch door een 
rechtsgeding, noch via de FOS) over wat hun volgens hen verteld (of niet verteld) was – toen 
zij hun Equitable-verzekeringen afsloten – over de potentiële kosten waarmee Equitable 
geconfronteerd werd met betrekking tot verzekeringen met gewaarborgde annuïteit 
(zogeheten GAR-verzekeringen)'. Als verzoeker inderdaad is verzekerd door deze 
compromisregeling, is zijn positie daardoor niet anders, wat betreft de FOS, dan die van de 
verzekeringnemers in het Verenigd Koninkrijk. 

III. Conclusies

De Commissie merkt op dat verzoeker ten minste zijn aanvankelijke kapitaalinvestering heeft 
teruggekregen. 
De andere Ombudsmandienst die momenteel is betrokken bij de EL-zaak is de Britse 
Parlementaire Ombudsman. Voor de situatie met betrekking tot het onderzoek dat momenteel 
wordt uitgevoerd door deze Ombudsman verwijst de Commissie in het bijzonder naar haar 
antwoord op schriftelijke vraag E-1715/05 door de heer Proinsias De Rossa.
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