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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 611/2004, ingediend door Arthur White (Britse nationaliteit), over een 
vermeend misdrijf door de autoriteiten van het VK met betrekking tot de zaak 
'Equitable Life Assurance Society'.

Verzoekschrift 0029/2005, ingediend door Paul Braithwaite (Britse nationaliteit), 
namens de Equitable Members’ Action Group, over vermeende nalatigheid van de 
Britse regering bij het nemen van de verantwoordelijkheid voor de volledige 
tenuitvoerlegging van EU-richtlijnen inzake levensverzekeringen en andere 
verzekeringen, met name met betrekking tot de reglementering van de 
verzekeringsmaatschappij "Equitable Life.

1. Samenvatting van verzoekschrift 611/2004

Indiener is houder van een polis van de "Equitable Life Assurance Society". Als 
dusdanig is hij het slachtoffer geweest van de solventieproblemen van de maatschappij te 
wijten aan twijfelachtige praktijken in verband met gewaarborgde annuïteiten en 
eindbonussen, die vanaf juli 2001 hebben geleid tot een waardevermindering van de 
pensioenpolissen met 16 %. Indiener voert aan dat tussen 1989 en 2000 de regelgevers van 
het Verenigd Koninkrijk onvoldoende toezicht hebben uitgeoefend op het vermogen van de 
maatschappij om aan haar gereguleerde financiële behoeften te voldoen. In het bijzonder 
betoogt hij dat de autoriteiten uit de aan hen bezorgde boekhoudcijfers hadden moeten 
afleiden dat de marge tussen de activa en passiva van de maatschappij niet zou volstaan om 
eindbonussen te dekken. Ze hadden bijgevolg bij de vroegere directeurs van "Equitable Life" 
erop moeten aandringen reserves opzij te zetten om aan de toekomstige verplichtingen te 
voldoen. Indiener stelt dat de acties en het verzuim van de vroegere regelgevers een inbreuk 
zijn op de regels van het VK in verband met de solventiemarge en met het waarborgfonds en 
relevante EU-richtlijnen.

Samenvatting van verzoekschrift 29//2005
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Indiener beweert dat de Britse regering er niet in is geslaagd om de door de Europese 
levensverzekeringenrichtlijn vereiste stappen te ondernemen om een minimale toezichtsnorm 
te bereiken. De “zwakke” reglementering die door het Verenigd Koninkrijk is aangenomen en 
die niet met de EU-wetgeving in overeenstemming is, maakte het volgens indiener de Britse 
verzekeraars mogelijk om klanten in heel Europa aantrekkelijke rendementen te bieden. Hij 
beweert dat Europese kopers van in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven verzekeringspolissen 
er nooit van op de hoogte werden gesteld dat de Britse regering geen toezichtsmaatregelen
overeenkomstig de EU-richtlijn had genomen. In 2000 maakte een dergelijke Britse 
verzekeringsmaatschappij, Equitable Life, haar solvabiliteitsproblemen bekend. Indiener 
beweert dat de financiële zwakte van het bedrijf jarenlang kon toenemen door het 
ontoereikende toezicht op zijn activiteiten door de Britse regulator. Als gevolg hiervan 
kondigde Equitable Life in juli 2001 een daling van de waarde van winstpensioenpolissen van 
16 % aan. Hij beweert dat een groot aantal oudere Europeanen hun pensioensvoorziening in 
rook hebben zien opgaan als gevolg van de nalatigheid van de Britse regulator. Wel 100 000 
Europese verzekerden van buiten het Verenigd Koninkrijk zouden zijn gedupeerd. Indiener 
vraagt het Europees Parlement om de feiten te onderzoeken en om ervoor te zorgen dat het 
Gemeenschapsrecht wordt nageleefd. Hij staat erop dat de Britse regering aansprakelijk wordt 
gesteld voor de verliezen die ze heeft veroorzaakt door de EU-wetgeving niet na te leven.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 611/2004 ontvankelijk verklaard op 17 januari 2005. Verzoekschrift 29/2005 
ontvankelijk verklaard op 17 mei 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 juni 2005.

Beide verzoekschriften gaan over de door polishouders van de Equitable Life Assurance 
Society (EL) geleden verliezen als gevolg van de ernstige financiële problemen van EL, een 
achtbare, in 1762 opgerichte onderlinge levensverzekeringsmaatschappij. In beide 
verzoekschriften wordt beweerd dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk er niet in zijn 
geslaagd om de door de Europese levensverzekeringsrichtlijn vereiste reglementering en 
toezichtsmaatregelen op EL toe te passen.
In de informatienota van de Commissie bij verzoekschrift 611/2004 wordt een beknopte 
feitenbeschrijving van de EL-affaire gegeven.

De belangrijkste Gemeenschapstekst in verband met het grensoverschrijdende 
levensverzekeringsbedrijf was de Derde levensrichtlijn (Richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 
10 november 1992 die nu geïntegreerd is in Richtlijn 2002/83/EG van 5 november 2002).

Volgens de aanhef van de Derde levensrichtlijn “wordt met de onderhavige richtlijn beoogd 
een wezenlijke, noodzakelijke en voldoende harmonisatie tot stand te brengen om te komen 
tot een wederzijdse erkenning van de vergunningen en van de stelsels van bedrijfseconomisch 
toezicht, waardoor een en dezelfde vergunning voor de gehele Gemeenschap geldig is en 
waarbij het beginsel geldt dat het toezicht wordt uitgeoefend door de lidstaat van herkomst”. 
Verder is gespecificeerd dat “de verantwoordelijkheid inzake het toezicht op de financiële 
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soliditeit van de verzekeringsondernemingen, met name op de solvabiliteit, de vorming van 
toereikende technische voorzieningen en de dekking van deze voorzieningen met congruente 
activa voortaan berust bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de 
verzekeringsonderneming”.

Het Verenigd Koninkrijk stelde de Commissie er per brief van 29 juni 1994 van in kennis dat 
het de Derde levensrichtlijn ten uitvoer had gebracht. Het Verenigd Koninkrijk voegde er de 
relevante statutaire instrumenten bij waardoor de richtlijn ten uitvoer was gebracht, namelijk 
de Insurance Companies (Third Insurance Directives) Regulation 1994, de Insurance 
Companies (Accounts and Statements) (Amendment) Regulation 1994 en de Insurance 
Companies Regulations 1994. Vervolgens verstrekten de Britse autoriteiten een uitgebreide 
concordantietabel om te tonen hoe de verscheidene bepalingen van de richtlijn in de nationale 
wet ten uitvoer waren gebracht.
EL vestigde filialen in Duitsland en Ierland. Volgens cijfers op de EMAG-website zouden er 
ongeveer 8300 winstpolishouders zijn in Ierland en rond de 4000 in Duitsland.
Het Gemeenschapsrecht heeft de Commissie geen enkele directe rol gegeven in het toezicht 
op afzonderlijke verzekeringsondernemingen in de lidstaten, en bij haar weten, was de 
relevante Britse wetgeving in overeenstemming met de Europese richtlijn. Het bestendige 
standpunt van de Commissie is, dat benadeelde partijen die menen dat de nationale 
toezichthoudende instanties de eisen van de relevante EG-richtlijnen niet goed hebben 
nageleefd bij de uitoefening van hun toezichthoudende functies, herstel moeten vragen door 
aan de nationale rechtbanken een verzoek te richten.

In de verzoekschriften wordt beweerd dat EL gedurende een aantal jaren buitensporige 
bonussen betaalde, geen reserves aanlegde voor beloofde maar niet-gewaarborgde 
eindbonussen en in het algemeen geen rekening hield met de redelijke verwachtingen van de 
polishouders. Bovendien wordt beweerd dat de regelgevers van het Verenigd Koninkrijk 
gedurende een aantal jaren de polishouders niet hebben beschermd door onvoldoende toezicht 
te houden op de boekhoud- en voorzorgspraktijken en op de financiële situatie van EL.

Er zijn verscheidene rapport verschenen over de reglementering voor EL. De Financial 
Services Authority (FSA) stelde het rapport ‘Review of the Regulation of the Equitable Life 
Assurance Society from 1 January 1999 to 8 December 2000’ (het rapport-Baird) voor, terwijl 
Lord Penrose zijn ‘Report of the Equitable Life Inquiry’ in december 2003 voorstelde. Het is 
niet de bedoeling om met deze rapporten schuldigen aan te wijzen maar om na te gaan welke 
lessen uit deze zaak kunnen worden getrokken.

De conclusie uit het rapport-Baird zegt (vanaf oktober 2001) dat “het huidige 
beleidsregulerende kader voor levensverzekeringsondernemingen niet op passende wijze de 
aard, diversiteit of schaal van de risico’s in het bedrijf weergeeft”.

Lord Penrose doet de volgende uitspraak in zijn postscriptum bij hoofdstuk 20 van zijn 
rapport (paragrafen 83 en 84 op bladzijden 745-746):

"83. Wat het regelgevend systeem betreft, ben ik van mening dat het de polishouders in dit 
geval in de steek heeft gelaten. In het algemeen is dit niet te wijten aan individuele 
nalatigheden. Ik wijt de schuld niet aan individuen, die grotendeels te goeder trouw en naar 
bestvermogen hebben gehandeld binnen het systeem zoals het was. Maar ik ben wel van 
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oordeel dat er geen toezicht was op het systeem zelf, en vooral dat het niet werd 
geactualiseerd, en dat het op een ondoeltreffende manier werd gebruikt.

"84. De gebreken zijn niet zo duidelijk als sommigen geneigd zijn te (of willen) geloven. En 
het volstaat zelden, en zeker niet in deze zaak, om uit de botsing van systemen tekorten en 
verliezen af te leiden die iemand aan een ander veroorzaakte of in de hand werkte. De 
maatschappij was in de eerste plaats zelf de stichter van haar eigen rampspoed. De 
nalatigheden van het regelgevingssysteem waren secundaire factoren. Ik ben niet bevoegd om 
te oordelen over tekortkomingen in de regelgeving. En het is nog minder aan mij om 
commentaar te geven op hoe de regering zou moeten reageren als ze zou toegeven dat er een 
tekortkoming in de regelgeving was. Het lijkt mij wel passend op te merken dat de praktijken 
van het bestuur van de maatschappij niet gedurende een groot deel van de jaren 1990 hadden 
kunnen blijven bestaan als er een passende regelgevingsstructuur was geweest, die was 
aangepast aan de eisen van een veranderende industrie die zich in het geval van Equitable Life 
in een extreme vorm uitten”.

In een verklaring aan het Britse Parlement op 8 maart 2004 in verband met het Penrose-
onderzoek verklaarde de minister van Financiën dat “Lord Penrose een aantal belangrijke 
kwesties ter sprake brengt over het deregulerend, zwak, reactief systeem in de decennia voor 
de oprichting van de FSA. Het was echter een systeem dat in die periode duidelijk de wil van 
het Parlement weerspiegelde”.
Zoals de Commissie in haar nota bij verzoekschrift 611/2004 beschreef, zijn er over de EL-
zaak in het Verenigd Koninkrijk nog altijd een aantal onderzoeken, gerechtelijke procedures 
en disciplinaire behandelingen aan de gang. Daarbij is ook een onderzoek dat door de Britse 
parlementaire ombudsman wordt gevoerd.
Het nieuwe onderzoek door de ombudsman heeft een ruime opdracht, namelijk: “bepalen of 
individuen onrecht werd gedaan door wanbeheer in de periode voor december 2001 door de 
overheidsinstanaties die verantwoordelijk zijn voor de beleidsregulering van de Equitable Life 
Assurance Society en/of door het Actuariaat van de overheid; en passend herstel aanbevelen 
voor het aldus gedane onrecht”.

Het EMAG-verzoekschrift suggereerde dat de ombudsman de zaak van niet-Britse 
polishouders niet zou behandelen. De dienst van de ombudsman heeft nu aangekondigd dat 
hij de zaak van die polishouders zal behandelen en dat alle conclusies en aanbevelingen aan 
het eind van zijn onderzoek dus ook met de positie van niet-Britse polishouders zal betreffen.
De ombudsman citeert een aantal door Lord Penrose geuite algemene kritieken op de 
beleidsregulering “die kunnen worden beschouwd als prima facie bewijzen van wanbeheer”. 
Dit onderzoek is nog aan de gang en tot op heden heeft de Britse regering nog geen 
wanbeheer of machtsmisbruik in de zaak van het toezicht op en de regulering van EL 
toegegeven.

Het is niet zeker dat er van die bron compensatie kan worden verwacht. Als de ombudsman 
echter wanbeheer zou vaststellen en de Britse regering zou beslissen om in de toekomst 
compensatie te betalen, zou de Europese Commissie erop toezien dat de Britse autoriteiten 
alle Europese leden van EL gelijk behandelen, ongeacht hun lidstaat van herkomst of verblijf.
De Commissie heeft altijd duidelijk gemaakt dat compensatie via de Britse kanalen moet 
worden nagestreefd, indien nodig zelfs voor de Britse rechtbanken. Het onderzoek en de 
aanbevelingen van de parlementaire ombudsman vormen voor de polishouders waarschijnlijk 
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de grootste hoop op betaling van compensatie. De regelgevers zijn statutair beschermd tegen 
claims van gewoon verzuim, en in een actie voor de rechtbank zouden de polishouders voor 
zwaardere en moeilijkere test komen te staan aangezien ze moeten bewijzen dat er wanbeheer 
of machtsmisbruik was in de zaak van het toezicht op EL.

Hoewel de Britse regering geen aansprakelijkheid heeft toegegeven, heeft ze een grote 
herziening van de regelgeving van levensverzekeringsondernemingen uitgevoerd, om 
tenminste gedeeltelijk lessen te trekken uit de Equitable Life-affaire. Een algemene 
beschrijving van de wijzigingen is gegeven in het FSA-essay van april 2005 met de titel 
“Insurance Sector Briefing: Delivering the Tiner Insurance Reforms” en dat beschikbaar is 
op: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/tiner_insurance_report.pdf

De Commissie verwelkomt deze inspanning om het Britse systeem voor de regulering van de 
levensverzekeringen te verbeteren en te actualiseren, en bestudeert thans grondig de nieuwe 
afspraken.
Het is de rol van de Commissie ervoor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk vandaag de dag 
conform met de relevante EU-wetgeving handelt. De Commissie kan geen uitspraken doen 
over de inhoud en de toepassing van het nu vervangen vroegere reguleringssysteem. De 
Commissie heeft steevast staande gehouden, in volledige overeenstemming met de 
rechtspraak van het Hof van Justitie over de rol en het doel van overtredingsprocedures, dat 
de doelstelling van die procedures krachtens de EU-wet erin bestaat de verenigbaarheid van 
de bestaande nationale wetgeving met de EU-wetgeving tot stand te brengen of te herstellen, 
en niet om te beslissen over de mogelijke onverenigbaarheid in het verleden van een nationale 
wetgeving die sindsdien is gewijzigd of vervangen.


