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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 934/2004, ingediend door D.A. Williams (Britse nationaliteit), namens 
het voormalige vennootschap D.A. Williams, M.M. Chidley en L. Smith, over de 
regulering en het toezicht van Britse financiële diensten en met name door de autoriteit 
voor financiële diensten (FSA) en de financiële Ombudsman (FOS)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een onafhankelijke financieel adviseur, die samen met twee voormalige partners het 
bedrijf Tudor House Financial Services leidde, betwijfelt de correctheid van maatregelen van 
de Britse instanties voor regulering en toezicht voor de tenuitvoerlegging van de eerste 
richtlijn inzake directe verzekering (naast levensverzekering) om de activiteiten van de 
financiële dienstensector te controleren. Hij betwijfelt met name de onafhankelijkheid en 
integriteit van de Britse instanties voor financiële regulering, de autoriteit voor financiële 
diensten (FSA) en de financiële ombudsman (FOS) en beschuldigt hen van medeplichtigheid 
in pogingen om het bedrijf Tudor House Financial Services in diskrediet te brengen, onder 
bewering dat de maatregelen van de FSA en de FOS ertoe leidden dat het bedrijf zijn 
vergunning voor het verlenen van investeringsadvies verloor.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 april 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis

Indiener, een onafhankelijke financieel adviseur, die samen met twee voormalige partners het 
bedrijf Tudor House Financial Services leidde (1983-2002), betwijfelt de correctheid van 
maatregelen van de Britse instanties voor regulering en toezicht voor de tenuitvoerlegging van 
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de eerste richtlijn inzake directe verzekering (naast levensverzekering) om de activiteiten van 
de financiële dienstensector te controleren. Hij betwijfelt met name de onafhankelijkheid en 
integriteit van de Britse instanties voor financiële regulering, de autoriteit voor financiële 
diensten (FSA) en de financiële ombudsman (FOS) en beschuldigt hen van medeplichtigheid 
in pogingen om het bedrijf Tudor House Financial Services in diskrediet te brengen, onder 
bewering dat de maatregelen van de FSA en de FOS ertoe leidden dat het bedrijf zijn 
vergunning voor het verlenen van investeringsadvies verloor (in november 2002).

Indiener vraagt dat zijn verzoekschrift samen wordt behandeld met verzoekschrift 1153/2003
betreffende de regulering van financiële diensten in het Verenigd Koninkrijk, ingediend door 
Simon Mansell. Dit verzoekschrift gaat over hetzelfde onderwerp en brengt dezelfde 
argumenten naar voren als het onderhavige verzoekschrift. Het belangrijkste verschil tussen 
de twee is dat verzoekschrift 934/2004 betrekking heeft op een concreet geval terwijl 
verzoekschrift 1153/2003 algemene beschuldigingen uit ten aanzien van de praktijken van de 
FSA en FOS.

Er werd geoordeeld dat de praktijken zoals beschreven in verzoekschrift 1153/2004 de interne 
markt niet verstoorden, noch in strijd waren met het Gemeenschapsrecht. Na een reactie van 
de Commissie (ter referentie bijgevoegd) werd het verzoekschrift tijdens de vergadering van 
29 september 2004 afgesloten. 

Verzoekschrift 934/2004 werd op 1 september 2004 ingediend.

De klacht

Indiener “probeert aan te tonen dat de FSA en FOS juridisch onschendbaar zijn, de regels van 
het natuurlijke recht met de voeten treden, regels met terugwerkende kracht toepassen, 
verzuimen om onafhankelijk op te treden, de vertrouwelijkheid schenden, optreden en 
handelen in strijd met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens” enz. en vraagt 
de Commissie verzoekschriften “een oordeel te vellen over de lijst gebeurtenissen die het 
bedrijf Tudor House Financial Services heeft getroffen” (een gedetailleerde beschrijving van 
de gebeurtenissen volgt). 

Commentaar van de Commissie op de argumenten uit het verzoekschrift

Deze nieuwe indiener slaagt er niet in met relevante nieuwe feiten te komen. Het antwoord 
van de Commissie is daarom hetzelfde als op verzoekschrift 1153/2003:

De vermeende schending van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens valt niet 
onder de bevoegdheid van de Europese Commissie.

Indiener klaagt over omstandigheden die een binnenlandse aangelegenheid zijn voor het 
Verenigd Koninkrijk en geen grensoverschrijdende aspecten lijken te hebben. Er lijkt daarom 
geen sprake te zijn van mogelijke verstoring van de interne markt.

Gelet op het Gemeenschapsrecht lijken de praktijken zoals beschreven door indiener niet in 
strijd te zijn met toepasselijke communautaire regels.
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Conclusies

De door indiener beschreven praktijken lijken bijgevolg niet onder de bevoegdheid van de 
Europese instellingen te vallen. Gezien de overeenkomsten met verzoekschrift 1153/2003 
stellen de diensten van de Commissie voor verzoekschrift 934/2004 op dezelfde manier te 
behandelen.

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

De klacht

Het addendum op het voornoemde verzoekschrift heeft betrekking op de bevoegdheden van 
de financiële ombudsman (FSO) van het Verenigd Koninkrijk. Indiener is van mening dat de 
bevoegdheden van de FSO onevenwichtig zijn, dat consumenten/cliënten worden bevoordeeld
ten nadele van financieel dienstverleners/adviseurs. Indiener laakt de autoriteit voor financiële 
diensten (FSA) van het Verenigd Koninkrijk omdat ze deze situatie heeft gecreëerd door de 
wetgevers te beïnvloeden. De klacht is algemeen en vaag aangezien het addendum de klacht 
niet beperkt tot het specifieke geval van het oorspronkelijke verzoekschrift (maar verwijst 
naar de 223 bedrijven die tot dusver in gebreke zijn gesteld op grond van de regels van het 
Financial Services Compensation Scheme), noch tot een mogelijke schending van de 
Gemeenschapswetgeving. In plaats daarvan argumenteert indiener dat het gaat om een 
schending van de eerlijke rechtspleging en het Mensenrechtenverdrag. 

Indiener heeft erom verzocht zijn klacht te beschouwen als een addendum op verzoekschrift 
0934/2004 en zijn vijf voorafgaande amendementen. De praktijken die worden beschreven in 
de vorige documenten met betrekking tot deze zaak, werden niet beschouwd als een 
verstoring of schending van het Gemeenschapsrecht.

Commentaar van de Commissie op het addendum van 9 maart 2006

Het nieuwe amendement van verzoekschrift 0934/2004 verandert de eerdere beoordeling van 
deze zaak niet. 

De Commissie is niet bevoegd om te oordelen over een mogelijke schending van het 
Mensenrechtenverdrag door overheidsinstanties van de lidstaten. Ze kan alleen oordelen over 
schendingen van het Gemeenschapsrecht. 

Het nieuwe addendum bevat geen nieuwe elementen die de vorige beoordeling van de 
Commissie betreffende de relevantie vanuit het oogpunt van het Gemeenschapsrecht wijzigen. 
De omstandigheden waarnaar wordt verwezen, spelen zich af in het Verenigd Koninkrijk en 
hebben geen specifieke grensoverschrijdende aspecten die de werking van de interne markt 
verstoren. De beschreven praktijken lijken buiten het bereik van de Gemeenschapswetgeving 
te vallen. 
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