
Samenvatting van de wijzigingen aan de regeling 

Hieronder volgt een samenvatting van de wijzigingen die Lloyd’s en Lloyd’s Brussels sinds de hoorzitting in 
de routebeschrijving hebben voorgesteld aan de Regeling. De wijzigingen werden beoordeeld door FCA, 
PRA en de onafhankelijke deskundige. De onafhankelijke deskundige heeft geconcludeerd – in paragraaf 2.5 
van zijn aanvullend verslag (beschikbaar onder het tabblad Documentbibliotheek) – dat de wijzigingen geen 
invloed hebben op de conclusies in zijn oorspronkelijke verslag. 

De termen met een hoofdletter die in deze samenvatting worden gebruikt, hebben de betekenis die er in het 
Document van de Regeling aan wordt gegeven, tenzij hierin anders wordt bepaald.

Wijziging van de Ingangsdatum 

De Ingangsdatum van de Regeling is gewijzigd van 29 oktober 2020 naar 30 december 2020.

Lijst van Syndicaten in de Regeling

Schema 1 van de Regeling bevat een bijgewerkte lijst van actieve syndicaten niet-leven die bijgewerkt is om 
accuraat te zijn vanaf 7 oktober 2020.

Uitgesloten Polissen

Het toepassingsgebied van Uitgesloten Polissen werd gewijzigd om een klein aantal polissen op te nemen 
die onderworpen zijn aan beperkingen opgelegd door sanctieregelingen (in de Regeling gedefinieerd als 
Sanctiepolissen). Sanctiepolissen worden niet overgedragen aan de Overnemer op grond van de Regeling. 

Uitgesloten Activa en Uitgesloten Aansprakelijkheden

Het toepassingsgebied van Uitgesloten Activa werd gewijzigd om het volgende te dekken:

(a) diverse activa (zoals gedefinieerd in de Regeling); en

(b) alle andere activa die Lloyd’s en de Overnemer schriftelijk overeenkomen vóór de Ingangsdatum, zullen 
op de Ingangsdatum worden geclassificeerd als een Uitgesloten Actief, op voorwaarde dat de PRA en 
de FCA vooraf hebben ingestemd met het feit dat dergelijke activa een Uitgesloten Actief zijn.

Een overeenkomstige wijziging werd aangebracht in de definitie van Uitgesloten Aansprakelijkheden, die 
werd uitgebreid tot alle aansprakelijkheden die Lloyd’s en de Overnemer schriftelijk overeenkomen vóór de 
Ingangsdatum, zullen worden geclassificeerd als een Uitgesloten Aansprakelijkheid op de Ingangsdatum, 
op voorwaarde dat de PRA en de FCA vooraf hebben ingestemd met het feit dat een dergelijke 
aansprakelijkheid een Uitgesloten Aansprakelijkheid is.

Gewijzigde Herverzekeringsstructuur

De bepalingen met betrekking tot de behandeling van Bestaande Externe Herverzekeringsovereenkomsten 
als Retrocessieovereenkomsten na de Ingangsdatum zijn gewijzigd om te verduidelijken dat:

(a) elk Bestaande Externe Herverzekeringsovereenkomst zou reageren op dezelfde verplichtingen 
zowel voor als na de Regeling, ongeacht het feit dat dergelijke verplichtingen technisch gezien 
mogelijk werden aangegaan door de Overnemer in plaats van het Lid dat krachtens het contract werd 
herverzekerd; en

(b) noch een Retrocessionaris, noch enige andere persoon enige actie kan ondernemen om een 
Retrocessieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen op basis van het feit 
dat een verlies of verplichting werd aanvaard door de Overnemer als gevolg van de Regeling en 
herverzekerd werd door een nieuwe (open jaar) Lid krachtens een Herverzekeringsovereenkomst met 
Lloyd’s Brussels.

Monaco

Er werd een wijziging aangebracht aan de definitie van de Regeling van het EER-beleid om te verduidelijken 
dat polissen met betrekking tot risico’s of polishouders die zich in Monaco bevinden (d.w.z. wanneer er 
een vergunningsplicht is door de Monegaskische toezichthouder) zullen worden overgedragen aan de 
Overnemer in het kader van de Regeling.
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Winstcommissie

Er werd een wijziging aangebracht aan de definitie van Niet-Verzekeringsverplichtingen in de Regeling om te 
verduidelijken dat elke verplichting om winstcommissie te betalen aan een Overnemer in het kader van een 
Bindende Bevoegdheidsovereenkomst geen Niet-verzekeringsverplichting is (en dus wordt overgedragen 
aan LIC in het kader van de Regeling).

Definitie van het bedrag van de Overdracht van de Bedrijfsreserve

Er werd een wijziging aangebracht aan de definitie van het bedrag van de Overnemende Bedrijfsreserve 
om te verduidelijken dat dit bedrag geen aanverwante kosten omvat, aangezien dergelijke kosten al werden 
opgenomen in het bedrag van de kapitaalinjectie dat vóór de sanctiehoorzitting door Lloyd’s Brussels werd 
ontvangen.

Definitie van Niet-Verzekeringsverplichtingen

Er werd een wijziging aangebracht aan de definitie van Niet-Verzekeringsverplichtingen om te verduidelijken 
dat de definitie van Niet-Verzekeringsverplichtingen niet de verplichtingen van een partij omvat in verband 
met de uitvoering van een Overdrachtpolis na de Ingangsdatum (en dat dergelijke verplichtingen bijgevolg 
worden overgedragen aan de Overnemer krachtens de Regeling).

Bijdragerechten

Er werd een wijziging aangebracht aan paragraaf 5 om te verduidelijken dat niets in paragraaf 5 de discretie 
of enige beslissing van de Raad van Lloyd’s beperkt of anderszins beïnvloedt om gelden toe te passen uit 
het centrale fonds van Lloyd’s in overeenstemming met de desbetreffende by-laws. 
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