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Betreft: Verzoekschrift 0791/2008, ingediend door Christopher Stockwell (Britse 
nationaliteit), namens de organisatie "Names' Action for Compensation in 
Europe", over een verzoek tot een inbreukprocedure tegen het Verenigd 
Koninkrijk wegens beweerde nalatigheid om Richtlijn 73/239/EEG te 
implementeren in verband met de zaak-Lloyd's

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zware kritiek op het feit dat het Hogerhuis van het Britse parlement afwijzend 
heeft gereageerd op het verzoekschrift van de organisatie "Names' Action for Compensation 
in Europe" (verzoekschrift-Names), waarin werd gevraagd om haar zaak – betreffende 
beweerde nalatigheid om Richtlijn 73/239/EEG te implementeren – naar het Hof van Justitie 
door te verwijzen. Indiener legt uit dat het besluit tot verwerping van het verzoekschrift van 
Names is genomen voordat de Voorzitter van het Europees Parlement hierover een brief aan 
het Hogerhuis kon schrijven, zoals besloten was na bestudering van eerdere verzoekschriften 
in de zaak-Lloyd's. Indiener stelt dat geen van de door de organisatie-Names ondernomen 
stappen via nationale rechtbanken, de Europese Commissie en het Europees Parlement heeft 
geleid tot verwijzing van de zaak naar het Hof van Justitie voor een prejudiciële beslissing 
over de beweerde nalatigheid van de Britse regering om Richtlijn 73/239/EEG te 
implementeren. Indiener verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen dat de Europese 
Commissie deze zaak herziet en een inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk 
aanspant.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.
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Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De belangrijkste in dit verzoekschrift aan de orde gestelde kwestie heeft betrekking op de 
werkingssfeer van Richtlijn 73/239/EEG van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met 
uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (de eerste niet-
levensverzekeringsrichtlijn), PB L 228 van 16 augustus 1973 ("de richtlijn").

Deze richtlijn heeft (net als de vervolgrichtlijnen) tot doel een eenheidsmarkt voor 
verzekeringsactiviteiten te creëren en verzekeraars toe te staan hun activiteiten uit te oefenen 
en gelijktijdig de verzekerden te beschermen.

De Commissie heeft in het verleden geantwoord op een schriftelijke vraag van het Parlement 
over de betekenis van de term "derden" en in het bijzonder over de passende behandeling van 
aandeelhouders van verzekeringsmaatschappijen en leden van Lloyds of London in het kader 
van de richtlijn. De Commissie heeft in dit verband het volgende toegelicht:

"De term "derden" wordt gebruikt in de verzekeringsrichtlijnen om natuurlijke of 
rechtspersonen aan te duiden die geen partij zijn bij een verzekeringsovereenkomst, dus geen 
verzekerden of verzekeraars. Derden zijn bijvoorbeeld begunstigden van 
levensverzekeringsovereenkomsten, slachtoffers van verkeersongevallen of meer algemeen, 
partijen die losstaan van een verzekeringsonderneming maar er toch mee te maken hebben.
De aandeelhouders zijn de eigenaars van verzekeringsmaatschappijen, terwijl Lloyd's Names 
het kapitaal verschaffen op basis waarvan risico's worden gedekt en ze nemen zelf inderdaad 
de verzekeringsverplichtingen over. Deze twee categorieën delen dientengevolge in de winst 
of het verlies van de verzekeringsmaatschappij en zijn dus nauw verbonden of zelfs synoniem 
met de verzekeraar.
De Commissie is dienovereenkomstig niet van oordeel dat de term derden, zoals gebruikt in 
de verzekeringsrichtlijnen, normaliter betrekking kan hebben op aandeelhouders van 
verzekeringsmaatschappijen of Lloyd's Names, handelend in één van deze hoedanigheden. Er 
kunnen natuurlijk gevallen voorkomen waarin dergelijke aandeelhouders of Names derden 
kunnen zijn in de zin van de verzekeringsrichtlijnen, bijvoorbeeld als begunstigden uit hoofde 
van een verzekeringsovereenkomst of als verkeersslachtoffers." (Antwoord van de Commissie 
op schriftelijke vraag E-2200/05).

Op basis van het eerder door de Commissie ingenomen standpunt is het duidelijk dat de 
richtlijn geen rechten toekent aan de Names. Dit standpunt wordt ook gevolgd door de 
Engelse rechtbanken.

Vervolgens moet worden vastgesteld of het Hogerhuis de derde alinea van artikel 267 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud artikel 234 VEG) heeft 
geschonden door het Hof van Justitie niet om een prejudiciële beslissing in verband met deze 
kwestie te verzoeken.

Volgens de Europese rechtspraak is het in de volgende omstandigheden niet verplicht een 
zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie krachtens de derde alinea van artikel 267 van het 
VWEU:
• als de betreffende kwestie identiek is aan een kwestie die reeds het onderwerp is geweest 
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van een verzoek om een prejudiciële beslissing;
• als de betreffende kwestie niet relevant is;
• als de betreffende bepaling reeds door het Hof van Justitie is uitgelegd, of
• als er geen gegronde twijfel bestaat over de juiste toepassing van de EU-wetgeving.

In dit specifieke geval heeft de nationale rechtbank duidelijk gemaakt dat er geen reden 
bestaat tot gegronde twijfel zonder er echter rekening mee te houden dat dit niet 
vanzelfsprekend is voor andere rechtbanken die dezelfde kwestie behandelen. In beginsel 
hadden de problemen in verband met de interpretatie van de betreffende EU-wetgeving 
derhalve kunnen worden opgelost door de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie.

Er moet dus worden onderzocht of de Commissie de zaak aanhangig had moeten maken bij 
het Hof van Justitie overeenkomstig artikel 258 van het VWEU (oud artikel 226 VEG).

In dit verband volgt de Commissie, in het licht van haar ruime beoordelingsmarge, de praktijk 
om overeenkomstig artikel 258 van het VWEU een inbreukprocedure wegens schending van 
de derde alinea van artikel 267 van het VWEU alleen in te leiden wanneer er aanwijzingen 
zijn voor een terugkerend probleem, een onmiskenbare schending of een doelbewuste 
houding van de nationale rechtbanken.

In dit geval is er, gezien de specifieke omstandigheden van de zaak, geen reden om een 
inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk in te leiden:
- volgens de Commissie is het standpunt van het Hogerhuis correct;
- er is op dit vlak geen sprake van een terugkerend probleem, een onmiskenbare schending of 
een doelbewuste houding van het Hogerhuis (of de recent ingestelde opvolger ervan, het 
hooggerechtshof); de Commissie zal de situatie uiteraard blijven volgen en zich er verder over 
beraden of een inbreukprocedure moet worden ingeleid bij een wijdverbreider probleem, en
- de Commissie heeft haar standpunt ten aanzien van de kwestie uitdrukkelijk toegelicht in 
haar antwoord op een vraag van het Parlement (zie hierboven).

Conclusies

De Commissie is van mening dat bij dit verzoekschrift (evenals bij de soortgelijke klacht van 
indiener ook uit 2008 over hetzelfde onderwerp) geen sprake is van inbreuk op EU-wetgeving 
en bijgevolg werd de behandeling van de klacht van indiener op 8 oktober 2009 afgesloten. 
De Commissie verzoekschriften is op haar vergadering van 4 mei 2010 reeds mondeling op de 
hoogte gebracht van dit feit en het standpunt van de Commissie.


