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Crisis bij de Equitable Life Assurance Society (Aanbeveling)
Aanbeveling van het Europees Parlement van 19 juni 2007 gebaseerd op het verslag van 
de Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society  

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 193 van het EG-Verdrag,

– gezien Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie van 19 april 1995 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het 
enquêterecht van het Europees Parlement1,

– gezien zijn Besluit 2006/469/EG van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een 
Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 juli 2006 over de crisis bij de Equitable Life 
Assurance Society3,

– gezien de verlenging van het mandaat van de enquêtecommissie met drie maanden, zoals 
goedgekeurd in zijn resolutie van 4 juli 2006, en de verdere verlenging als besloten op 
18 januari 2007,

– gezien het eindverslag van de Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance 
Society (A6-0203/2007),

– gelet op artikel 176 van zijn Reglement,

A. overwegende dat artikel 193 van het EG-Verdrag een rechtsgrond biedt voor de instelling 
door het Parlement van een tijdelijke enquêtecommissie om vermeende inbreuken op het 
Gemeenschapsrecht of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht te onderzoeken; overwegende dat dit een belangrijk onderdeel vormt 
van de controlebevoegdheden van het Parlement,

B. overwegende dat de bij Besluit 2006/469/EG ingestelde enquêtecommissie een mandaat had 
om: 1) een onderzoek in te stellen naar vermeende inbreuken op of wanbeheer bij de 
toepassing van Richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot coördinatie van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe 
levenverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG 
(derde levensverzekeringsrichtlijn)4, thans gecodificeerd bij Richtlijn 2002/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering5, door 
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de bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van de Equitable Life 
Assurance Society (Equitable Life), met name wat betreft de reglementering en het toezicht 
op de financiële gezondheid van verzekeringsondernemingen, met inbegrip van hun 
solvabiliteit, de vorming van toereikende technische voorzieningen en de dekking van deze 
voorzieningen met congruente activa; 2) te beoordelen of de Commissie naar behoren haar 
plicht heeft vervuld om toe te zien op de correcte en tijdige omzetting van het 
Gemeenschapsrecht, en na te gaan of systematische tekortkomingen hebben bijgedragen tot 
de situatie die is ontstaan; 3) aantijgingen te onderzoeken dat de Britse reguleringsinstanties 
jarenlang, en ten minste sinds 1989, systematisch hebben verzuimd de polishouders te 
beschermen door middel van een nauwgezet toezicht op de boekhoudkundige en 
voorzieningenpraktijken en de financiële positie van Equitable Life; 4) zich te buigen over 
de stand van de vorderingen van niet-Britse Europese burgers en de toereikendheid van de 
rechtsmiddelen die de Britse en/of communautaire wetgeving biedt aan polishouders uit 
andere lidstaten; en 5) alle voorstellen te doen die zij in dit verband nodig acht,

C. overwegende dat de enquêtecommissie op 2 februari 2006 met haar werkzaamheden is 
begonnen en haar eindverslag op 8 mei 2007 heeft goedgekeurd; dat zij 19 maal is 
bijeengekomen, 11 openbare hoorzittingen heeft gehouden, 2 workshops heeft 
georganiseerd en 2 officiële delegaties naar Dublin en Londen heeft gezonden; dat zij 
mondelinge verklaringen van 46 getuigen heeft gehoord, 157 bewijsstukken heeft 
onderzocht, waarvan 92 openbaar zijn gemaakt op de website van de enquêtecommissie, 
met een totale omvang van duizenden bladzijden; dat zij tevens 3 studies door externe 
deskundigen heeft laten uitvoeren,

D. overwegende dat de enquêtecommissie op basis van bovengenoemde bewijsstukken en 
activiteiten een eindverslag heeft goedgekeurd waarin zij de inhoudelijke aspecten van haar 
onderzoek uiteenzet en haar conclusies en aanbevelingen presenteert,

1. verzoekt zijn Voorzitter de nodige maatregelen te nemen om het eindverslag van de 
enquêtecommissie overeenkomstig artikel 176, lid 10 van zijn Reglement en artikel 4, lid 2 
van Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS openbaar te maken;

2. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat aan de uit de enquête 
voortkomende conclusies en aanbevelingen gevolg wordt gegeven overeenkomstig de 
verplichtingen die voortvloeien uit Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS en artikel 10 van 
het Verdrag;

3. wenst dat de regering van het Verenigd Koninkrijk en de regelgevende en toezichthoudende 
organen in het Verenigd Koninkrijk ervoor zorgen dat aan de uit de enquête voortkomende 
conclusies en aanbevelingen gevolg wordt gegeven overeenkomstig de verplichtingen die 
voortvloeien uit artikel 4 van Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS en de algemene taken van 
de lidstaten zoals omschreven in de Verdragen;

4. wenst dat de Commissie ervoor zorgt dat op korte termijn gevolg wordt gegeven aan de 
conclusies en aanbevelingen inzake uitvoeringskwesties en dat zij hierover verslag uitbrengt 
aan de ter zake bevoegde commissies van het Europees Parlement;

5. verzoekt zijn Voorzitter de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming, de Commissie juridische zaken, de Commissie 
constitutionele zaken en de Commissie verzoekschriften opdracht te geven de uitvoering 
van de conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie te volgen, met name die 



welke betrekking hebben op de verantwoordelijkheden van de Commissie inzake 
omzettings- en beroepsvraagstukken in verband met de interne markt, en hierover in 
voorkomend geval overeenkomstig artikel 176, lid 11 van het Reglement verslag uit te 
brengen;

6. verzoekt de Conferentie van voorzitters en de in februari 2007 ingestelde werkgroep inzake 
parlementaire hervorming uitvoering te geven aan de in het verslag van de 
enquêtecommissie vermelde aanbevelingen inzake een nauwere samenwerking met de 
nationale parlementen en een verbetering van het toezicht van het Europees Parlement op 
uitvoeringsvraagstukken, alsmede inzake de toekomstige hervorming van 
enquêtecommissies, teneinde deze beter en doeltreffender te laten functioneren;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling en het eindverslag van de enquêtecommissie te 
doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de 
lidstaten.


