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Brussel, 8 februari 2018

KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN (HER)VERZEKERING

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
Gezien de grote onzekerheid, met name over de inhoud van een eventueel
terugtrekkingsakkoord, wil de Commissie (her)verzekeringsondernemingen, polishouders
en andere belanghebbenden wijzen op een aantal juridische gevolgen waarmee zij
rekening moeten houden wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt.
Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord,
gelden vanaf de terugtrekkingsdatum de EU-regels op het gebied van (her)verzekering
(met name de Solvabiliteit II-richtlijn4 en de richtlijn verzekeringsdistributie5) die het
raamwerk uittekenen voor de activiteiten van (her)verzekeringsondernemingen binnen de
EU, de bescherming van polishouders en de distributie van verzekeringsproducten niet
langer voor het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft met name de onderstaande gevolgen:

1

Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.

2

De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.

3

Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.

4

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de
toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB
L 355 van 17.12.2009, blz. 1).

5

Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende
verzekeringsdistributie (PB L 6 van 2.2.2016, blz. 19).

1.

VERGUNNINGEN


Verzekeringsondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk zullen niet langer
kunnen profiteren van de vergunning in het kader van de Solvabiliteit II-richtlijn6
om diensten in de Unie aan te bieden (zij zullen hun zogenoemde "EU-paspoort"
verliezen) en zullen ondernemingen uit derde landen worden. Dit betekent dat die
verzekeringsondernemingen in de EU geen diensten meer zullen mogen
aanbieden, ook niet via onlineverkoop7, op basis van hun bestaande
vergunningen.



Bijkantoren in de EU van verzekeringsondernemingen uit het Verenigd
Koninkrijk zullen bijkantoren van verzekeringsondernemingen uit derde landen
worden. Zij zullen een vergunning nodig hebben in de lidstaat van hun activiteit
om hun activiteiten te kunnen blijven uitoefenen, en zullen moeten voldoen aan
de voorwaarden van artikel 162 van de Solvabiliteit II-richtlijn. Met een
vergunning als bijkantoor krijgen zij echter niet het recht om hun activiteiten in
alle EU-lidstaten uit te oefenen, maar alleen in de lidstaten die de vergunning
hebben afgegeven.



EU-27-dochterondernemingen (juridisch onafhankelijke ondernemingen die in de
EU-27 zijn gevestigd en die onder zeggenschap staan van of verbonden zijn met
in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verzekeringsondernemingen) kunnen
blijven functioneren als EU-verzekeringsondernemingen indien zij in hun EUlidstaat van vestiging over een vergunning beschikken en de EU-regels in acht
nemen, onder meer op het gebied van governance, risicobeheer en uitbesteding8.



Herverzekeringsondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk zullen zich, voor hun
activiteiten in de EU, moeten houden aan de voorwaarden die zijn vastgesteld
door de EU-lidstaat waar zij hun activiteiten verrichten. Die voorwaarden kunnen
niet
gunstiger
zijn
dan
de
voorwaarden
die
gelden
voor
9
herverzekeringsondernemingen uit de EU , maar mogen wel minder gunstig zijn
en mogen verschillend zijn per EU-lidstaat: het staat lidstaten bijvoorbeeld vrij
om te eisen dat activa als zekerheid worden gesteld of dat de herverzekeraar uit
het derde land een bijkantoor opricht. Dit geldt onverminderd eventuele
gelijkwaardigheidsbesluiten
van
de
EU10,
waarbij
EU-lidstaten

6

Artikel 14 van de Solvabiliteit II-richtlijn.

7

Hoofdstuk 8, afdelingen I en II, van de Solvabiliteit II-richtlijn.

8

Zie ook de handleiding van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
ten behoeve van nationale bevoegde autoriteiten over de beginselen inzake vergunningverlening en
toezicht in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
(https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/EIOPA-BOS-17141%20Opinion_Supervisory_Convergence.pdf).

9

Artikel 174 van de Solvabiliteit II-richtlijn.

10

Artikel 172 van de Solvabiliteit II-richtlijn.
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herverzekeringsovereenkomsten met ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is
gelegen in dat derde land, op dezelfde wijze moeten behandelen als
herverzekeringsovereenkomsten met ondernemingen waaraan overeenkomstig de
Solvabiliteit II-richtlijn vergunning is verleend.

2.

VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN


3.

Continuïteit van overeenkomsten: Het verlies van een EU-vergunning kan van
invloed zijn op de mogelijkheden van verzekeringsondernemingen uit het
Verenigd Koninkrijk om bepaalde verplichtingen en activiteiten te blijven
uitvoeren en continuïteit van de dienstverlening te garanderen ten aanzien van
overeenkomsten die vóór de terugtrekkingsdatum zijn gesloten11. Volgens de
Solvabiliteit II-richtlijn moeten ondernemingen maatregelen nemen om te
garanderen dat overeenkomsten verder kunnen worden gehonoreerd. Met het oog
daarop dienen ondernemingen na te gaan welke gevolgen de terugtrekking van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan hebben voor hun activiteiten
en verzekeringsportefeuille en dienen zij, in samenwerking met de betrokken
nationale toezichthouders, risico's in kaart te brengen en te beperken12.
OVERIGE ASPECTEN



Bekendmaking van informatie: Volgens de artikelen 183 tot en met 186 van de
Solvabiliteit II-richtlijn en de artikelen 17 tot en met 25 van Richtlijn (EU)
2016/97 moeten polishouders/cliënten worden geïnformeerd over de mogelijke
gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU voor hun
rechten en het aanbieden van verzekeringsdiensten, onder meer over het feit dat
de betrokken verzekeringsonderneming/tussenpersoon haar/zijn EU-vergunning
verliest.



Groepstoezicht: (Her)verzekeringsondernemingen die in de EU actief zijn, maar
deel uitmaken van een groep waarvan de moederonderneming in het Verenigd
Koninkrijk is geregistreerd, zullen, zonder gelijkwaardig toezicht13, onderworpen
zijn aan de bepalingen van de Solvabiliteit II-richtlijn die toezichthoudende
autoriteiten in de EU machtigt om een wereldwijde groepssolvabiliteit te eisen of
andere methoden toe te passen die een passend toezicht op groepsniveau moeten

11

Mede in het licht van toepasselijke nationale regels.

12

Zie artikel 41, lid 4, en artikel 46, lid 2, van de Solvabiliteit II-richtlijn. Zie ook het EIOPA-advies van
21 december 2017, "Opinion on service continuity in insurance in light of the withdrawal of the United
Kingdom from the European Union" https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/2017-1221%20EIOPA-BoS-17-389_Opinion_on_service_continuity.pdf

13

Bij gebreke van gelijkwaardig toezicht als bedoeld in artikel 260 van de Solvabiliteit II-richtlijn.
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garanderen, onder meer de oprichting van een holding met hoofdkantoor in de
Unie14.
Interne modellen op groepsniveau met betrekking tot een groep uit het Verenigd
Koninkrijk die binnen de EU actief is, en die door de Prudential Regulation
Authority (PRA) in het Verenigd Koninkrijk zijn erkend vóór de
terugtrekkingsdatum, zullen vanaf de terugtrekkingsdatum niet langer erkend
worden in de EU; daarvoor zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend ter
goedkeuring door een EU-27-toezichthouder. Interne modellen op entiteitsniveau
blijven geldig wanneer het gaat om modellen voor een in één van de EU-27lidstaten gevestigde dochteronderneming van een verzekeringsonderneming uit
het Verenigd Koninkrijk die door de toezichthouder van die lidstaat zijn
goedgekeurd.


In het Verenigd Koninkrijk geregistreerde (her)verzekeringstussenpersonen
zullen niet langer de aan hun registratie verbonden rechten op grond van Richtlijn
(EU) 2016/97 genieten15 en zullen dus niet langer in de Europese Unie actief
kunnen zijn op grond van hun registratie in het Verenigd Koninkrijk.

De website van de Commissie over verzekeringen en pensioenen
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-andpensions_en) bevat algemene informatie over (her)verzekeringsactiviteiten. Die
webpagina's zullen zo nodig worden geactualiseerd.
Europese Commissie
Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie

14

Artikel 262 van de Solvabiliteit II-richtlijn.

15

Artikel 3 van Richtlijn (EU) 2016/97.
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