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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 303/2006, ingediend door Graham Senior Milne (Britse nationaliteit), over 
de Financial Services Authority (FSA) wegens het gebrek aan bescherming van 
verzekeringnemers bij de overgang van Scottish Widows van een onderlinge 
verzekeringsmaatschappij naar een maatschappij van eigenaars

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is geregistreerd accountant. Hij beweert dat de Financial Services Authority (FSA), de 
Britse toezichthouder op de financiële sector, niet de nodige stappen heeft ondernomen om te 
voorkomen dat verzekeringnemers bij Scottish Widows grote financiële verliezen leden na de 
overname door Lloyds TSB in 2000. Indiener is van mening dat de FSA de verzekeringnemers, 
in afwijking van de EU-wetgeving, onvoldoende heeft geïnformeerd. Hij vindt dat de FSA 
‘zwendel’ heeft gepleegd bij de overgang van Scottish Widows van een onderlinge 
verzekeringsmaatschappij naar een maatschappij van eigenaars. Hij verzoekt het Europees 
Parlement om een commissie van onderzoek in te stellen in deze zaak, die vergelijkbaar is met 
die van Equitable Life.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Achtergrond/samenvatting van de feiten

Scottish Widows (SW) was een Britse onderlinge verzekeringsmaatschappij die geen 
aandeelhouders had, maar eigendom was van de leden/polishouders. De status 'onderlinge' werd 
in maart 2000 verlaten (demutualisatie), en de maatschappij werd overgenomen door de Lloyds 
TSB Group (LTSB). Zoals gebruikelijk bij demutualisaties werd de aankoopprijs die door 
LTSB werd betaald, verdeeld over de leden en polishouders van SW. De aankoopprijs was 6 
miljard pond, waarvan 4,5 miljard pond werd uitbetaald, terwijl 1,5 miljard pond werd bewaard 
in een 'reservefonds'. Het reservefonds werd ingesteld om onvoorziene uitgaven te kunnen 
dekken. In de circulaire voor polishouders die in november 1999 werd uitgegeven, stond dat 
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deze onvoorziene uitgaven inclusief 'de kosten voor het uitkeren van garanties op 
lijfrentepolissen met winstdeling, met inbegrip van kosten van gegarandeerde lijfrente-opties' 
waren. LTSB heeft op 31 januari 2002 een mededeling gedaan over het gebruik van dit 
reservefonds. Hierin werd het volgende gezegd: "Ten tijde van de demutualisatie van Scottish 
Widows in maart 2000, en de overname van dit bedrijf door Lloyds TSB Group, was de 
rechtszaak over gegarandeerde lijfrentes (Equitable Life v Hyman) reeds gestart. Als 
eventualiteit voor een mogelijke wijziging van de manier waarop de financiële sector polissen 
met gegarandeerde lijfrentepercentages betaalt, werd er door Scottish Widows een reservefonds 
opgezet, inclusief waarborgen voor rentepercentages om dergelijke eventualiteiten op te vangen 
en zowel de polishouders als de aandeelhouders te beschermen". LTSB stelde dat zij haar 
handelswijze had herzien na de uitspraak in de zaak Equitable Life (EL) en dat "als gevolg van 
de wijziging, de laatste of 'einduitkeringen' voor de meeste polissen met gegarandeerde 
lijfrentepercentages verhoogd zullen worden. Het reservefonds wordt gebruikt om de kosten van 
de hogere pensioenen voor die gegarandeerde polissen te voldoen".

Gedurende een aantal jaren hebben Britse levensverzekeringsmaatschappijen veel polissen 
afgesloten met de mogelijkheid van een lijfrente met een gegarandeerd lijfrentepercentage
(guaranteed annuity rate, GAR). In een periode van hoge inflatie en hoge rentepercentages was 
deze GAR-optie geen enkel probleem voor de verzekeringsmaatschappijen. Toen de 
rentepercentages daalden, werden deze GAR-opties 'waardevol' en steeds gewilder. De 
verzekeringsmaatschappijen moesten nu hoge lijfrentepercentages uitbetalen die steeds 
moeilijker te financieren werden.

Het GAR-probleem is een van de belangrijkste oorzaken van de feitelijke ondergang van de 
Equitable Life Assurance Society (EL), waarnaar een enquêtecommissie van het Europees 
Parlement momenteel onderzoek doet.

EL had niet gereserveerd voor een groei van de verkoop van de GAR-optie en dacht dat ze het 
recht had om de kosten te verlagen door de einduitkering voor de polishouders die voor de GAR-
optie kozen, naar beneden bij te stellen. Deze praktijk werd aangevochten en daarop spande EL 
in 1999 een rechtszaak aan (de zaak Hyman) om de rechtmatigheid vast te stellen van deze gang 
van zaken met betrekking tot polishouders die de GAR-optie gebruikten. Toen EL de zaak 
uiteindelijk verloor en dus verplicht was om de kosten voor de GAR-polissen volledig uit te 
keren, werd het bedrijf door de resulterende financiële crisis gedwongen om zichzelf te koop te 
zetten (mislukt) en kon vervolgens geen nieuwe polissen meer afsluiten.

De klacht

De indiener werkte als IT-auditor voor LTSB en werd in januari 2002 overgeplaatst naar een 
soortgelijke functie binnen SW. Hij was zelf geen polishouder bij SW, maar verzorgde de 
financiën van zijn moeder, die polishouder was. Hij zegt dat zij een betaling van ongeveer 4 000 
pond ontving als gevolg van de demutualisatie.

De heer Senior-Milne zegt dat hij niet begreep waarom er 1,5 miljard pond werd achtergehouden 
en beweert dat hiervoor geen afdoende verklaring werd gegeven in de documentatie die aan de 
polishouders was verzonden. Hij had begrepen dat dit bedrag op de een of andere manier aan de 
polishouders zou worden uitgekeerd na de demutualisatie.

Pas toen LTSB de bovengenoemde mededeling op 31 januari 2002 deed (vlak nadat de indiener 
was overgeplaatst naar SW), begreep hij dat de 1,5 miljard pond specifiek was gereserveerd om 
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de GAR-aansprakelijkheid te kunnen bekostigen en dat de directeuren van LTSB en SW zowel 
de polishouders als de Schotse rechtbank, die het demutualisatieplan had goedgekeurd, hadden 
misleid. Hij vindt nu dat de polishouders een redelijke verwachting hadden dat het bedrag van 
1,5 miljard pond uiteindelijk zou worden uitgekeerd, op grond daarvan de demutualisatie hebben 
goedgekeurd en dat dit geld hun in feite afhandig is gemaakt. De heer Senior-Milne beweert 
verder dat de Financial Services Authority (FSA), de Britse toezichthouder op de financiële 
sector, haar plichten heeft verzaakt om de belangen van de polishouders in deze zaak te 
beschermen, omdat ze wist van de GAR-aansprakelijkheid van 1,5 miljard pond, maar er niet 
voor heeft gezorgd dat SW deze aansprakelijkheid op een juiste manier duidelijk heeft gemaakt
aan haar polishouders ten tijde van de demutualisatie. Voor de indiener maakt dit plichtsverzuim 
door de FSA deel uit van het veel grotere plichtsverzuim met betrekking tot de hele GAR-
kwestie in de levensverzekeringsbranche in het Verenigd Koninkrijk.

De heer Senior-Milne heeft zijn bezorgdheid hierover geuit bij zijn management, vervolgens bij 
het beroepslichaam en daarna bij de externe auditors. Hij werd ontslagen, in zijn ogen vanwege 
zijn klokkenluidersactiviteiten, en heeft sindsdien voor gerechtigheid gestreden, ten koste van 
zijn gezondheid en privéleven.

Commentaar van de Commissie op de argumenten van indiener

Een groot gedeelte van het verzoekschrift heeft betrekking op de pesterij waarvan de indiener 
zijns inziens het slachtoffer is geworden als gevolg van het feit dat hij klokkenluider was en op 
het falen van diverse instanties en overheden om zijn klachten te horen.

De Commissie kan in alle redelijkheid geen commentaar geven op zaken als het ontslag van de 
heer Senior-Milne, of de pesterijen waarvan hij het slachtoffer is geworden. Dergelijke zaken 
kunnen uitsluitend worden onderzocht en opgelost in een nationale context, volgens nationale 
procedures en voor nationale instanties of rechtbanken. De Commissie heeft geen bevoegdheid 
in dergelijke zaken en is niet van mening dat hierbij kwesties uit het Gemeenschapsrecht zijn 
betrokken.

Met betrekking tot de verzekeringsaspecten van dit verzoekschrift heeft de Commissie in 
EL-verband gezegd dat zij geen schendingen van de relevante richtlijnen betreffende 
levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk kent. De richtlijnen hebben onder meer 
betrekking op de wiskundige provisies die verzekeraars moeten hanteren om te kunnen voldoen 
aan hun aansprakelijkheden. Er is bijvoorbeeld bepaald dat dergelijke provisies moeten worden 
gehanteerd om aan alle gegarandeerde aansprakelijkheden te kunnen voldoen.

De Commissie heeft uitvoerig gerapporteerd aan de enquêtecommissie van het Europees 
Parlement inzake EL over de wijze waarop zij de implementatie van richtlijnen inzake 
levensverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk heeft gecontroleerd.

Het gedrag van de overheden in het VK, inclusief de FSA, met betrekking tot het toezicht over 
EL (inclusief de kwestie van de polissen met een GAR-optie) wordt op dit moment onderzocht 
door zowel de enquêtecommissie van het Europees Parlement als de parlementaire ombudsman 
in het Verenigd Koninkrijk. De onderzoeksopdracht van eerstgenoemde omvat een onderzoek 
naar vermeende schendingen of wanbeheer bij de toepassing van de derde levensrichtlijn door 
het Verenigd Koninkrijk en een beoordeling van het regulerend stelsel met betrekking tot EL in 
het Verenigd Koninkrijk. Met betrekking tot laatstgenoemde, de onderzoeksopdracht voor de 
huidige werkzaamheden voor de ombudsman zijn 'het bepalen of individuen onrecht is 
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aangedaan door wanbeheer in de periode voorafgaande aan december 2001, door 
overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de verstandige regulering van Equitable Life 
Assurance Society en/of de verzekeringsafdeling van de regering, en het aanbevelen van 
passende vergoedingen voor eventueel veroorzaakt onrecht'.

In het verslag van Lord Penrose over het EL-onderzoek is de kwestie van het afhandelen van de 
GAR-kwestie door de toezichthouders in het VK uitvoerig aan de orde gekomen. De instanties in 
het Verenigd Koninkrijk die verantwoordelijk waren voor het toezicht op het verzekeringswezen 
(inclusief de FSA vanaf 1 januari 1999) zijn zich zeker zeer bewust geworden van de GAR-
kwestie. Ze wisten ook van de praktijk om de einduitkering te verminderen voor die polishouders 
die gebruikmaakten van de GAR-optie. De deskundigen verschilden van mening over de 
rechtmatigheid hiervan en deze twijfel leidde er uiteindelijk toe dat EL de zaak voor de rechter 
bracht. Het verloop van deze gerechtelijke procedure, waarbij EL wint bij het gerechtshof, in 
beroep verliest (maar met enige aanwijzingen voor een haalbare oplossing) en definitief verliest 
in het Hogerhuis, geeft aan dat de kwestie zeer complex was, en dat de uitkomst ervan
onmogelijk van te voren kon worden voorzien.

Zoals LTSB stelde in de mededeling van 31 januari 2002, was de EL-rechtszaak al begonnen ten 
tijde van de demutualisatie van SW in maart 2000 en de overname ervan door LTSB. Niemand 
wist op dat moment wat het uiteindelijke resultaat van de GAR-rechtszaak zou zijn (Het 
Hogerhuis deed op 20 juli 2000 uitspraak).

Vanwege deze onzekerheid heeft LTSB het reservefonds opgezet, om tegemoet te komen aan 
onvoorziene uitgaven. In de demutualisatiecirculaire van 19 november 1999, die diverse 
maanden voor de definitieve EL-uitspraak werd verzonden, werd uitgelegd dat: 'de onvoorziene 
uitgaven voor de lijfrentepolissen met winstdeling, alle extra kosten zijn voor het doen van 
gegarandeerde uitkeringen op overgedragen lijfrentepolissen met winstuitkering, en alle 
onverwachte aansprakelijkheden die zich in de toekomst zullen voordoen, maar betrekking 
hebben (met bepaalde uitzonderingen) op de bedrijfsvoering van de maatschappij en haar 
dochterondernemingen voorafgaand aan de ingangsdatum…".

De FSA lijkt van mening dat deze bewoordingen het bestaan van een mogelijke GAR-
aansprakelijkheid 'in het algemeen duidelijk maakt' voor de polishouders, terwijl de indiener 
deze indicatie een volstrekt onvoldoende waarschuwing vindt voor een mogelijke 
aansprakelijkheid van 1,5 miljard pond.

LTSB hoopte ongetwijfeld, net zoals de beheerders van EL, dat de uitspraken van de rechterlijke 
instanties inzake de GAR-polissen gunstiger zouden zijn, en de verzekeraars meer flexibiliteit 
zouden bieden bij het afhandelen van het GAR-probleem. Dit verklaart waarschijnlijk waarom 
LTSB de maximaal mogelijke aansprakelijkheid niet kwantificeerde in de circulaire.

Niemand kan zeggen of een duidelijkere indicatie van de maximaal mogelijke aansprakelijkheid
de SW-polishouders zou hebben beïnvloed bij hun besluit over de demutualisatie. Er moet echter 
worden aangetekend dat de GAR-aansprakelijkheid een onvoorziene aansprakelijkheid was voor 
de lijfrentepolissen met winstdeling, ongeacht of de verzekeraar demutualiseerde. Zelfs wanneer 
SW een onderlinge maatschappij was gebleven, zou het uiteindelijk de gevolgen van de 
uitspraak van het Hogerhuis in de EL-zaak moeten aanvaarden, waarbij de kosten werden gedekt 
uit de lijfrentepolissen met winstdeling.

De SW-polishouders hebben een betaling ontvangen op het moment dat SW demutualiseerde en 
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werd overgenomen.  Ze hoopten en geloofden waarschijnlijk dat zij uiteindelijk zouden 
profiteren van een aandeel uit het reservefonds van 1,5 miljard pond. Uiteindelijk, na de
definitieve uitspraak in de EL-zaak, werd dit bedrag het merendeel van de polishouders 
onthouden en werd het gebruikt om de aansprakelijkheid ten opzichte van de GAR-polishouders 
te bekostigen.

Er kan worden gezegd dat het verstandig was van LTSB om voldoende geld te reserveren om het 
ergst mogelijke scenario in de GAR-rechtszaak te kunnen bekostigen.

EL had van haar kant onvoldoende reserves om aan de bijbehorende aansprakelijkheid te 
voldoen, ging als gevolg daarvan bijna ten onder, en werd uiteindelijk gedwongen om geen 
nieuwe polissen af te sluiten.

Conclusies

De diensten van de Commissie waren van mening dat het verstandig was van LTSB om 
voldoende geld te reserveren om de mogelijke kosten van een nadelig besluit in de EL-
rechtszaak te dekken. Ten tijde van de demutualisatie en de overname konden SW en LTSB op 
geen enkele wijze weten wat de uiteindelijke uitspraak van de rechterlijke instanties zouden zijn. 
Het is een kwestie van beoordeling of de verstrekte informatie betreffende de onvoorziene 
aansprakelijkheid in de demutualisatiecirculaire voldoende was. De FSA oordeelde dat dit 
voldoende was. Of de Britse regelgevers en toezichthouders (inclusief de FSA) juist hebben 
gehandeld en de belangen en verwachtingen van de polishouders inzake de bejegening van de 
GAR-optie voldoende hebben beschermd, wordt behandeld in de conclusies van de 
enquêtecommissie van het Europees Parlement inzake Equitable Life en het tweede verslag van 
de parlementaire ombudsman in het Verenigd Koninkrijk.


