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Betreft: Verzoekschrift 0508/2006, ingediend door Rüdiger Krege (Duitse nationaliteit), 
namens Poly-Markt GmbH, over vermeende schendingen van EG-wetgeving door 
de Britse verzekeringsmaatschappij Clerical Medical Investment Group Limited

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener hekelt, namens Poly-Markt GmbH, het bedrijfsbeleid van Clerical Medical 
Investment Group Limited (CMI), een Britse verzekeringsmaatschappij met 
dochterondernemingen in andere lidstaten (waaronder Duitsland en Luxemburg), na haar fusie 
met de Halifax Bank of Scotland (HBOS) in 2000. Indiener stelt dat de financiële belangen 
van de Duitse klanten van CMI gevaar lopen, omdat de groeidoelstelling niet werd gehaald en 
de klanten die zich wegens contractbreuk wilden terugtrekken werd gevraagd een 
‘marktwaardeaanpassing’ te betalen van tot wel 25% van hun oorspronkelijke investeringen. 
De Britse Financial Services Authority (FSA) en de Britse ombudsman hebben verklaard niet 
bevoegd te zijn om de zaak te onderzoeken en hebben de klachten doorverwezen naar de 
Duitse toezichthoudende autoriteit. Indiener beweert dat de weigering van de FSA om de zaak 
te onderzoeken het gevolg is van dubieuze onderlinge banden tussen de moedermaatschappij 
van CMI, de HBOS en de Britse autoriteiten en vraagt het Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Tussentijds antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

Indiener is sinds 1997 zowel een klant van als een tussenpersoon voor levensverzekeringen en 
beleggingsproducten van de Clerical Medical Investment Group (CMI), die tegenwoordig 
onderdeel is van de HBOS Group. Het hoofdkantoor van CMI bevindt zich in Londen en de 
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organisatie heeft daarnaast ook vestigingen in Nederland en Luxemburg. In 
informatiemateriaal van CMI wordt een Europees bijkantoor in Maastricht (Nederland) 
genoemd, en CMI had vroeger een bijkantoor in Luxemburg. Volgens de informatie waar de 
Commissie over beschikt, heeft Clerical Medical tegenwoordig een verzekeringsdochter in 
Luxemburg en naast het Europese bijkantoor blijkbaar ook een houdstermaatschappij in 
Nederland. Volgens de website van CMI doet CMI niet direct zaken met zijn klanten, maar 
enkel via erkende tussenpersonen. Indiener zegt dat een groot aantal Duitsers en andere 
EU-burgers kapitaal hebben belegd bij CMI en hierdoor financieel verlies hebben geleden. 
Indiener maakt in zijn verzoekschrift gewag van beleggingen op basis van kredietspeculatie of 
beleggen met geleend vermogen, waarbij beleggers een lening aangaan bij een bank om 
hiermee de omvang van hun belegging in de onderliggende beleggingsproducten te vergroten 
en waarbij zij hopen dat de opbrengst van de belegging meer zal zijn dan de rente die zij 
betalen over het geleende geld. De verzekeringsproducten waar de indiener het over heeft zijn 
levensverzekeringspolissen met winstdeling. Het is niet helemaal duidelijk of de door indiener 
vermelde contracten zijn afgesloten vanuit de CMI-vestiging in Luxemburg of vanuit de 
vestiging in Maastricht. Wij zijn hoe dan ook bezorgd over de constructie met bijkantoren en 
de grensoverschrijdende dienstverlening in Duitsland. Indiener schreef de Commissie voor het 
eerst in april 2006. Sindsdien heeft de Commissie schriftelijk contact onderhouden met 
indiener over de respectieve rechten en plichten van de toezichthoudende autoriteiten van de 
thuisstaat en de gaststaat op het gebied van verzekeringsdiensten geleverd door vestigingen 
van verzekeringsmaatschappijen of op grond van vrije dienstverrichting.

Indiener beklaagt zich over verschillende aspecten van de handelswijze van CMI. Hij beweert 
dat de levensverzekeringsproducten van CMI niet de gegarandeerde groei hebben opgeleverd 
die in de informatie hierover was beloofd. De groei van de polis was namelijk veel lager dan 
de te betalen rente over de leningen die werden aangegaan om de belegging te financieren. 
Wanneer deelnemers zich vroegtijdig wilden terugtrekken uit de verliesmakende belegging 
moesten ze een marktwaardeaanpassing betalen, hetgeen een aanzienlijke 
waardevermindering van hun belegging inhield. Indiener diende hierover in 2003 een klacht 
in bij de CMI-vestiging in Luxemburg en in augustus 2005 bij de Britse Financial Services 
Authority (FSA), de Britse toezichthouder op de financiële sector. De FSA antwoordde dat 
individuele klachten niet in behandeling werden genomen en dat men zich daarmee moest 
wenden tot de onafhankelijke financiële ombudsman. De Britse financiële ombudsman 
verklaarde vervolgens dat hij niet bevoegd was om zich te buigen over financiële diensten die 
werden geleverd door niet-ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens verdere 
contacten met de FSA werd indiener meegedeeld dat de FSA zich niet bevoegd achtte om 
toezicht te houden op het afsluiten en het beheer van verzekeringspolissen door Britse 
verzekeringsondernemingen die deze activiteiten uitvoeren via hun buitenlandse vestigingen. 
Indiener is van mening dat de weigering van de FSA om de controleverantwoordelijkheid op 
zich te nemen voor diensten verleend door buitenlandse bijkantoren van Britse verzekeraars 
een inbreuk vormt op het Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder op Richtlijn 2002/83/EG 
betreffende levensverzekering (de Richtlijn)1. Hij vindt dat het reglement van de FSA ook van 
toepassing moet zijn op de buitenlandse vestigingen van Britse verzekeraars. Indiener beweert 
ook dat de handelswijze van de FSA en de Britse financiële ombudsman een inbreuk vormt op 
de antidiscriminatiebepalingen van het EG-Verdrag. Indiener zegt daarnaast in het algemeen 
ontevreden te zijn over de manier waarop zijn klacht is behandeld door de FSA en de BaFin 
                                               
1 PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1.
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(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), de Duitse toezichthoudende autoriteit, en 
vindt dat CMI opereert in een toezichtsvacuüm. Tot slot uit indiener zijn twijfels over de rol 
van een senior HBOS-medewerker als lid van het FSA-bestuur.

De Commissie kan geen standpunt innemen over de vraag of de handelswijze van CMI met 
betrekking tot het afsluiten en de prestaties van de verzekeringspolissen al dan niet rechtmatig 
is. Indiener en zijn klanten hebben contractuele overeenkomsten afgesloten met CMI die 
onder de Duitse wet vallen, en uiteindelijk kunnen enkel de Duitse rechtbanken bepalen of er 
sprake is van contractbreuk van de kant van de verzekeraar.

Wel is het zo dat de genoemde contracten zijn afgesloten vanuit een vestiging in de EU op 
grond van de vrije dienstverrichting, overeenkomstig het wettelijk regime dat van toepassing 
is op het Europese levensverzekeringsbedrijf zoals geconsolideerd in Richtlijn 2002/83/EG. 
Het is daarom aan de Commissie om te onderzoeken of het wettelijk regime en het standpunt 
dat de bevoegde autoriteiten, zoals beschreven in het verzoekschrift, enige inbreuk op of 
onjuiste toepassing van de richtlijn aan het licht brengen. 

In antwoord op indieners eerste brief aan de Commissie hebben de Commissiediensten 
indiener uiteengezet hoe zij de verdeling interpreteren van verantwoordelijkheden tussen de 
thuisstaat, waar de verzekeraar zijn onderneming heeft opgericht, en de gaststaat, waar de 
verzekeraar een bijkantoor heeft opgericht of waar hij grensoverschrijdende diensten verricht. 
In de daaropvolgende briefwisseling heeft de Commissie indiener gewezen op de memo die 
zij heeft voorgelegd aan de Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society 
van het Europees Parlement1.

In haar brief van 2 juni 2006 aan de BaFin zet de FSA uiteen hoe zij haar 
verantwoordelijkheid krachtens de richtlijn interpreteert. De FSA verklaart dat “zij 
verantwoordelijk is voor het ‘prudentieel’ toezicht op het Nederlandse bijkantoor van CMI, 
met inbegrip van het toezicht op alle aan Duitsland geleverde diensten van dat bijkantoor op 
grond van het vrij verrichten van diensten in Duitsland.” De FSA voegde daaraan toe dat 
volgens haar “prudentieel toezicht ook inhoudt dat nagegaan wordt of een verzekeringsbedrijf 
voldoende gekapitaliseerd is, of het bedrijf gezond is en of het voorzichtigheidsbeginsel wordt 
toegepast”. Dit zou beschreven kunnen worden als “financieel toezicht”. De FSA liet er ook 
geen twijfel over bestaan dat “zij niet verantwoordelijk is voor wat wij aanduiden als de 
‘regulering van de bedrijfsuitoefening’ met betrekking tot de activiteiten van CMI in 
Duitsland. De regulering van de bedrijfsuitoefening is van toepassing op de wijze waarop 
verzekeringsbedrijven hun producten op de markt brengen en aan klanten verkopen en de 
manier waarop zij met hun klanten communiceren tijdens de contractduur.” Het standpunt van 
de FSA was dat BaFin de bevoegde autoriteit is om klachten te onderzoeken en te bepalen of 
een bedrijf voldoet aan de Duitse regelgeving.

Volgens de diensten van de Commissie komt het standpunt van de FSA zoals hierboven 
uiteengezet overeen met de bedoeling en de voorschriften van de Richtlijn. Artikel 10 bepaalt 
dat “het financiële toezicht op een verzekeringsonderneming, met inbegrip van het toezicht op 
de werkzaamheden die zij via bijkantoren en in het kader van dienstverrichting verricht, 

                                               
1 Zie document nr. 41 onder “Written Evidence” op de website van de enquêtecommissie 
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
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behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaat van herkomst”, waarbij de lidstaat van 
herkomst de lidstaat is waar het hoofdkantoor zich bevindt.

Krachtens de Richtlijn moet een verzekeraar die een bijkantoor wil openen in een andere 
lidstaat of grensoverschrijdende diensten wil leveren in een andere lidstaat, de lidstaat van 
herkomst op de hoogte brengen van zijn voornemen. Lid 4 van artikel 40 bepaalt het 
volgende: “Voordat het bijkantoor (…) met zijn werkzaamheden aanvangt, zullen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van het bijkantoor (…) in voorkomend geval aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst de voorwaarden, verband houdende met 
het algemeen belang, aangeven waaronder deze werkzaamheden in de lidstaat van het 
bijkantoor moeten worden uitgeoefend.” Vergelijkbare regelingen gelden voor het leveren van 
grensoverschrijdende diensten. De toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waaraan de 
diensten worden geleverd kan, met het oog op het algemeen belang, zonodig de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van herkomst schriftelijk op de hoogte brengen van 
de voorwaarden waaronder deze werkzaamheden op zijn grondgebied moeten worden 
beoefend (zie paragraaf 2.3.3. van het Siena Protocol uit 19971 betreffende de samenwerking 
van toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten van de Europese Gemeenschap, met name 
inzake de toepassing van de richtlijnen betreffende levensverzekering en schadeverzekering).

Dienovereenkomstig moeten de Luxemburgse en Nederlandse autoriteiten op de hoogte zijn 
gebracht van het voornemen van CMI om bijkantoren te openen op hun grondgebied en zij 
moeten in staat zijn geweest om de Britse autoriteiten op de hoogte te brengen van de 
algemene regels voor goede bedrijfsuitoefening die moeten worden geëerbiedigd wanneer 
Luxemburgse en Nederlandse ingezetenen bij hun bedrijfsactiviteiten betrokken worden. De 
Britse autoriteiten moeten de Duitse autoriteiten op de hoogte hebben gebracht van het 
voornemen van CMI om vanuit de bijkantoren grensoverschrijdende diensten aan te bieden in 
Duitsland. Ook moeten zij en het Britse hoofdkantoor de bijkantoren gewezen hebben op de 
Duitse algemene regels voor goede bedrijfsuitoefening. Deze Duitse regels zijn overigens ook 
gepubliceerd op de website van de BaFin.

De diensten van de Commissie zijn daarom van mening dat het Britse binnenlandse FSA-
reglement niet van toepassing kan zijn op werkzaamheden uitgevoerd door Britse 
verzekeraars in andere lidstaten, en dat indieners klacht in dit opzicht niet terecht is. Duitsland 
kan zich, met het oog op het algemeen belang, beroepen op de Richtlijn om toepassing en 
naleving van zijn nationale regels voor bedrijfsuitoefening te eisen, en het is aan de Duitse 
autoriteiten om te beoordelen of de verzekeringsproducten van CMI en de handelswijze van 
CMI in zijn bedrijfsuitoefening in Duitsland in overeenkomst zijn met de betreffende 
regelgeving. Duitsland verkeert ontegenzeggelijk in de beste positie om zijn eigen algemene 
regels ter bescherming van het algemeen belang te kennen en te interpreteren.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid om te garanderen dat de verzekeraar deze regels 
eerbiedigt ligt (overeenkomstig lid 3, onder b) van artikel 13, en lid 3 van artikel 46) echter 
wel bij de autoriteiten van de lidstaat van herkomst, die de vergunning aan de verzekeraar 
verleent. Deze verdeling van verantwoordelijkheden en deskundigheid vraagt om een goede 
informatie-uitwisseling en een doeltreffende samenwerking tussen de betrokken 
toezichthouders.
                                               
1 Zie http://www.ceiops.org/index.php.
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De Richtlijn schrijft een dergelijke samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten van 
de lidstaten dan ook voor (zie overweging 48 en artikel 62) en deze autoriteiten kunnen ook 
bogen op een lange traditie inzake samenwerking, zoals blijkt uit het Siena Protocol.

Het lijkt er in dit geval echter op dat de samenwerking tussen de betrokken toezichthoudende 
autoriteiten niet optimaal tot stand is gekomen. Indiener heeft hierdoor de indruk gekregen dat 
niemand zijn klacht serieus neemt. De Commissie wil daarom de aandacht vestigen op het feit 
dat de FSA in juni 2006 heeft gesuggereerd dat “het nuttig kan zijn om in het kader van de 
verdere besprekingen tussen FSA en BaFin te bepalen hoe we in de praktijk zorgen voor 
doeltreffende regulering van de bedrijfsuitoefening van Britse verzekeraars wanneer zij hun 
recht uitoefenen om levensverzekeringen af te sluiten in Duitsland op grond van vrije 
dienstverrichting”.

Wat betreft de activiteiten van de Britse financiële ombudsman, dient eerst en vooral 
opgemerkt te worden dat in de Richtlijn niets is vastgelegd aangaande het bestaan of het 
volgen van een klachtenprocedure. Bijlage III van de richtlijn bepaalt enkel dat informatie 
over dergelijke procedures beschikbaar moet worden gesteld aan de verzekerde. De opvatting 
van de Britse autoriteiten hierin is dat, aangezien het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk is 
voor de bedrijfsuitoefening die zich richt op Britse ingezetenen, zij enkel de klachten van deze 
groep in behandeling nemen. Aangezien het Verenigd Koninkrijk niet verantwoordelijk is 
voor de regulering van de bedrijfsuitoefening van Britse verzekeraars die diensten aanbieden 
aan ingezetenen van andere lidstaten, acht het Verenigd Koninkrijk zich niet bevoegd om te 
beoordelen of de lokale regels zijn nageleefd. Uit hoofde hiervan zijn de diensten van de 
Commissie van mening dat de financiële ombudsman geen discriminatie verweten kan 
worden.

Tot slot kan de Commissie geen belangenverstrengeling vaststellen op grond van het gegeven 
dat een senior leidinggevende van de HBOS een niet-leidinggevende positie inneemt bij de 
FSA. Zoals CMI al aan indiener berichtte, neemt desbetreffende leidinggevende geen deel aan 
besprekingen van het FSA-bestuur aangaande HBOS-aangelegenheden. De Commissie is het 
ermee eens dat het Britse toezichthoudend regime sterker kan worden door deelname van 
senior deskundigen uit de gereguleerde sectoren.

De diensten van de Commissie zijn van mening dat de omstandigheden beschreven door 
indiener niet wijzen op enige inbreuk op de betreffende Richtlijn of op het Gemeenschaprecht 
in het algemeen. Toch zijn zij van oordeel dat de behandeling van de klacht van de 
consumenten zoals weergegeven in deze zaak en die van de Equitable Life, verdere aandacht 
verdient.

De Commissie heeft het Niveau 2-comité voor verzekeringen (onderdeel van het Lamfalussy-
proces) - het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (ECVB) - er al op 
gewezen dat het haars inziens onaanvaardbaar is dat consumenten die een klacht willen 
indienen tussen de thuisstaattoezichthouder en de gaststaattoezichthouder heen en weer 
worden gestuurd.

De Commissie stelt tevens tot haar voldoening vast dat het zogenaamde Niveau 3-comité voor 
verzekeringen – het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en
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bedrĳfspensioenen (CETVB) – aangekondigd heeft om als onderdeel van haar 
werkprogramma van 2007 “de regels en procedures voor toezichthouders op 
grensoverschrijdende activiteiten, zoals vastgelegd in het Siena Protocol, te zullen herzien. Bij 
deze herziening zal speciale aandacht uitgaan naar de samenwerking van de toezichthoudende 
autoriteiten inzake niet-financiële kwesties, en in het bijzonder inzake kwesties die van 
onmiddellijke invloed zijn op de bescherming van de verzekeringsnemers, zoals de 
behandeling van grensoverschrijdende klachten”.

De diensten van de Commissie zullen de ontwikkelingen rondom deze herziening op de voet 
volgen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

De Commissie verzoekschriften heeft om extra informatie gevraagd over hetgeen de 
Commissie van plan is te doen met betrekking tot de behandeling van grensoverschrijdende 
klachten van de consument.

Het is zeer belangrijk dat grensoverschrijdende klachten in de interne markt net zo effectief 
worden behandeld als klachten binnen een zuiver nationale context.

In de verzekeringsrichtlijnen staan echter geen bepalingen inzake klachten behalve de 
verplichting die aan levensverzekeringsmaatschappijen wordt gesteld om consumenten 
informatie te verstrekken over de regelingen voor het behandelen van klachten, met inbegrip, 
in voorkomend geval, van het bestaan van een instantie die belast is met het onderzoeken van 
klachten.1

Hoewel de richtlijnen de Commissie derhalve geen directe bevoegdheden geven wat betreft 
de behandeling van klachten van consumenten over verzekeringsmaatschappijen, stimuleert 
zij de lidstaten al enige tijd ten zeerste om iets aan de huidige, onbevredigende situatie te doen 
en deze te verbeteren.

Toen Commissielid McCreevy op 23 november 2006 voor de enquêtecommissie van het 
Europees Parlement naar Equitable Life verscheen, refereerde hij aan de manier waarop 
klagers van het kastje naar de muur worden gestuurd door de thuisstaattoezichthouder en de 
gaststaattoezichthouder en verklaarde hij dat dit "onaanvaardbaar (is) in onze interne markt". 
Hij merkte verder op dat de Commissie deze kwestie reeds had opgenomen met de 
toezichthouders van het ECVB (het Europees Comité voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen - het Niveau 2-comité voor verzekeringen).

Het Commissielid rapporteerde verder aan de enquêtecommissie dat de toezichthouders op 
verzekeringen en bedrijfspensioenen van het CETVB (het Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen - het Niveau 3-comité voor 
verzekeringen), overeen zijn gekomen om deze belangrijke kwestie in hun werkprogramma 
op te nemen.

                                               
1 Zie artikel 36 en bijlage III van Richtlijn 2002/83/EG betreffende levensverzekering (PB L 345 van 
19.12.2002, blz.1).
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Het CETVB voert momenteel een raadplegingsprocedure over een herziening van zijn 
algemeen protocol met betrekking tot de samenwerking van toezichthoudende autoriteiten op 
verzekeringen van de lidstaten van de Europese Unie (het General Protocol relating to the 
collaboration of Insurance Supervisory Authorities of the Member States of the European 
Union). Deel VII van dit ontwerp, dat op de website van de CETVB: www.ceiops.org) kan 
worden geraadpleegd, gaat over de stelsels die de lidstaten hanteren om klachten in 
behandeling te nemen. Met dit nieuwe ontwerp, dat tot 5 februari 2008 kon worden 
geraadpleegd, probeert men te vermijden dat zich opnieuw een situatie voordoet als in de 
Equitable Life-affaire. De bevoegde autoriteit bij wie een klacht het eerst wordt ingediend 
wordt verzocht deze te onderzoeken om uit te maken welke instantie bevoegd is om deze 
klacht in behandeling te nemen. De klager dient te worden ingelicht. Als er verschil van 
mening is over de vraag wie de verantwoordelijkheid voor een klacht op zich moet nemen, 
moet men zijn uiterste best doen om deze kwestie op te lossen binnen vier weken vanaf de 
datum van indiening van de klacht. Als de kwestie welke instantie verantwoordelijk is niet 
kan worden opgelost, kan de hulp van de conflictbemiddelingsinstantie van het CETVB 
worden ingeroepen.

Naar de kwestie van verhaalmechanismen in het algemeen wordt ook verwezen in het 
Werkdocument van de Diensten van de Commissie bij de Initiatieven op het gebied van 
financiële diensten voor consumenten, dat een onderdeel vormt van het herzieningspakket van 
de interne markt.1

De Commissie verklaart dat zij verder onderzoek zal doen naar de mogelijkheden om 
alternatieve verhaalmechanismen op het terrein van de financiële diensten te verbeteren. Zij 
heeft reeds een vragenlijst aan de lidstaten gestuurd om zo verhaalinstanties op te sporen die 
nog geen deel uitmaken van het bestaande netwerk FIN-NET.2 De Commissie wil heel graag 
eventuele gaten in de dekking van het FIN-NET dichten en dit stelsel verder verbeteren.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

In haar vorige antwoorden heeft de Commissie vrij duidelijk gesteld dat er volgens haar met 
betrekking tot dit verzoekschrift geen sprake is van inbreuk op het Gemeenschapsrecht, en de 
Duitse autoriteiten hebben duidelijk gesteld dat er evenmin sprake is van inbreuk op het 
Duitse recht (d.w.z. op de Duitse regels van algemeen belang).Verder ziet de Commissie ook 
geen parallel tussen de Equitable Life-affaire en onderhavig verzoekschrift met betrekking tot 
Clerical Medical. De Commissie heeft reeds bevestigd dat de Britse Financial Services 
Authority (FSA) haar binnenlandse reglement niet kan toepassen op werkzaamheden 
uitgevoerd door Britse verzekeraars in andere lidstaten, en dat Duitsland (en de Duitse 
autoriteiten, in casu BaFin), met het oog op het algemeen belang, zijn nationale regels voor 
bedrijfsuitoefening mag toepassen en de naleving ervan mag eisen, en dat het aan de Duitse 
autoriteiten is om te beoordelen of de verzekeringsproducten van CMI en de handelswijze van 
CMI in zijn bedrijfsuitoefening in Duitsland in overeenstemming zijn met de betreffende 
(Duitse) regelgeving. Bijgevolg valt het door indiener genoemde geval onder het Duits recht 
en onder de bevoegdheid van de Duitse autoriteiten.

                                               
1 http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_en.htm.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm.
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Verder heeft de Commissie bevestigd dat zij geen belangenverstrengeling ziet in het feit dat 
een senior leidinggevende van de Halifax Bank of Scotland (HBOS, dat in 2000 met CMI is 
gefuseerd) een niet-leidinggevende positie inneemt bij de FSA, omdat CMI indiener heeft 
medegedeeld dat deze persoon niet zou deelnemen aan beraadslagingen van de raad van 
bestuur van de FSA betreffende HBOS.

Wat het maximale bedrag betreft dat kon worden afgetrokken bij vroegtijdige opzegging van 
een levensverzekeringspolis (indiener vecht de marktwaardevermindering aan die Clerical 
Medical toepast), blijven de Duitse autoriteiten resoluut bij hun standpunt dat er geen sprake 
was van inbreuk op de regels. Een dergelijke kwestie zou zich eventueel enkel kunnen 
voordoen onder de nieuwe wet, die in 2008 werd goedgekeurd, maar niet van toepassing is op 
het geval van indiener dat van vóór deze datum dateert.

Conclusie

Gezien het bovenstaande blijft de Commissie bij haar standpunt dat er bij dit verzoekschrift 
geen sprake is van inbreuk op het Gemeenschapsrecht en evenmin op het nationale (Duitse) 
recht.


