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Beste polishouder,       

Mededeling omtrent de voorgestelde overdracht van bepaalde algemene 
verzekeringsactiviteiten van The Society of Lloyd’s (‘Lloyd’s’) aan Lloyd’s 
Insurance Company S.A. (‘Lloyd’s Brussels’)

De informatie in deze mededeling en alle ondersteunende gegevens waarnaar 
wordt verwezen, zijn beschikbaar op www.lloyds.com/brexittransfer. Deze 
brief en bepaalde belangrijke documenten zijn ook beschikbaar op de website in 
alle officiële talen van de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

U krijgt deze mededeling omdat u een houder bent van of een rechthebbende 
bent op een verzekeringspolis uitgegeven door of namens bepaalde leden 
(‘Leden’) van Lloyd’s. 

Deze mededeling wordt verzonden door Lloyd’s. Lloyd’s bewaart uw 
persoonsgegevens niet en communiceert doorgaans niet rechtstreeks met 
polishouders. Uw persoonlijke gegevens zijn rechtstreeks aan een beveiligd 
mailingbedrijf verstrekt door uw Lloyd’s-makelaar, beheerder of dekkingverlener 
(uw ‘marktvertegenwoordiger’) op verzoek van Lloyd’s en uitsluitend voor het 
doel van deze kennisgeving en zullen daarna veilig worden verwijderd.

Achtergrond van de voorgestelde overdracht

Bepaalde verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk (VK) die lid van Lloyd’s zijn, 
mogen het ‘recht van vestiging en dienstverlening’ binnen de EER uitoefenen om 
polissen binnen Europa te beheren zonder dat daarvoor verdere toestemming 
nodig is.   

Als gevolg van de uittreding van het VK uit de Europese Unie (‘Brexit’) op 
31 januari 2020 wordt verwacht dat het huidige recht van vestiging en 
dienstverlening in de EER op het einde van de overgangsperiode op 31 
december 2020 zal eindigen. Lloyd’s stelt daarom voor om namens de leden 
bepaalde polissen van de leden over te dragen aan Lloyd’s Brussels (de 
‘voorgestelde overdracht’). Lloyd’s Brussels is een verzekeringsmaatschappij die 
opgericht is en gereguleerd wordt in België, en is een volle dochteronderneming 
van Lloyd’s.

Tenzij specifiek uitgesloten, zijn de polissen (of delen van polissen) die moeten 
worden overgedragen in het kader van de voorgestelde overdracht, de polissen 
waarbij het bij Lloyd’s ondergebrachte risico geheel of gedeeltelijk in een EER-
staat is gelegen of waarbij de polishouder een ingezetene is van de EER, zodat 
de polis (of een deel van de polis) niet zou kunnen worden beheerd na de Brexit 
vanuit het VK zonder de wettelijke of regelgevende vereisten te schenden 
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(‘over te dragen polissen’). Door de voorgestelde overdracht zullen de over te dragen polissen na de Brexit 
conform de wettelijke of regelgevende vereisten kunnen worden beheerd, ook met betrekking tot de betaling 
van vorderingen.  

Indien goedgekeurd door de High Court van England en Wales (‘High Court’), zal de voorgestelde overdracht 
de voorwaarden van gelijk welke polis ongewijzigd laten, behalve dat Lloyd’s Brussels de verzekeraar en de 
verwerkingsverantwoordelijke zal worden met betrekking tot de over te dragen polissen. De voorgestelde 
overdracht is zorgvuldig opgesteld om ervoor te zorgen dat er geen veranderingen ontstaan in de werking 
van de polissen. De polishouders zullen geen directe administratieve verandering ondervinden als gevolg van 
de voorgestelde overdracht en de procedure voor het indienen van vorderingen en de eventuele betalingen 
die verschuldigd zijn bij de afwikkeling van een geldige vordering, zullen door de voorgestelde overdracht 
niet worden beïnvloed. 

Indien de High Court de voorgestelde overdracht goedkeurt, zal deze naar verwachting op 30 december 
2020 in werking treden (‘ingangsdatum’). Lees alle informatie op www.lloyds.com/brexittransfer en zorg 
ervoor dat iedereen die onder de polis valt, op de hoogte is van de voorgestelde overdracht. Als uw polis een 
groepsovereenkomst is, zal Lloyd’s u helpen om uw polishouders en eventuele andere begunstigden op de 
hoogte te brengen van de voorstellen. Neem contact met ons op als u ondersteuning nodig hebt.

De regeling

De voorgestelde overdracht moet worden uitgevoerd door een overdrachtsregeling voor 
verzekeringsactiviteiten krachtens Part VII van de Financial Services and Markets Act 2000 (‘regeling’).  
U vindt een kopie van de regeling en een samenvatting van de voorwaarden van de regeling op  
www.lloyds.com/brexittransfer/scheme. 

De voorgestelde overdracht vereist de goedkeuring van de High Court en een onafhankelijke deskundige 
die zijn mening geeft over de waarschijnlijke gevolgen van de voorgestelde overdracht. Tijdens dit proces 
werkt Lloyd’s nauw samen met de Prudential Regulation Authority (‘PRA’) en de Financial Conduct Authority 
(‘FCA’), die de voorgestelde overdracht beoordelen in het licht van haar doelstellingen. De PRA en FCA zullen 
ieder verslag uitbrengen over de voorgestelde overdracht aan de High Court. 

De High Court zal de voorgestelde overdracht alleen goedkeuren als de overdracht in alle omstandigheden 
passend wordt geacht. Als de voorgestelde overdracht door de High Court wordt goedgekeurd, zal de 
ingangsdatum voor de overdracht naar verwachting 30 december 2020 zijn. Op de ingangsdatum zullen alle 
over te dragen polissen die onder de regeling vallen, en de bijbehorende activa en passiva overgaan naar 
Lloyd’s Brussels. Alle vorderingen of procedures tegen de leden in verband met deze over te dragen polissen 
zullen worden voortgezet door of tegen Lloyd’s Brussels. 

De onafhankelijke deskundige

De heer Carmine Papa van PKF Littlejohn LLP is door Lloyd’s aangesteld als onafhankelijk deskundige voor 
de voorgestelde overdracht (‘onafhankelijke deskundige’). Zijn benoeming is goedgekeurd door de PRA in 
het VK, in overleg met de FCA. De onafhankelijke deskundige heeft een verslag van zijn overwegingen en 
bevindingen opgesteld, dat de High Court in overweging zal nemen. 

U kunt een profiel van de onafhankelijke deskundige zien en een kopie van zijn volledige verslag en de 
samenvatting ervan lezen op www.lloyds.com/brexittransfer/independentexpert.   

De algemene conclusie van de onafhankelijke deskundige, zoals beschreven in hoofdstuk 2.18 van zijn 
verslag, is dat de regeling geen nadelige materiële gevolgen zal hebben voor polishouders. 

Standpunten van polishouders

Ieder die meent nadelige gevolgen te ondervinden van de voorgenomen overdracht, heeft het recht deel te 
nemen aan de hoorzitting van de High Court die gepland is voor 18 november 2020 en bezwaar te maken 
tegen de voorgenomen overdracht, hetzij persoonlijk, hetzij door een vertegenwoordiger. Als u of uw 
vertegenwoordiger van plan zijn om de zitting van de High Court bij te wonen, verzoeken wij u ons hiervan op 
de hoogte te brengen vóór 11 november 2020, zodat we u kunnen informeren over eventuele wijzigingen met 
betrekking tot de zitting, zoals tijd of datum.

U kunt zich ook verzetten tegen de voorgenomen overdracht door telefonisch of schriftelijk contact op te 
nemen met Lloyd’s via onderstaande contactgegevens. We zullen uw bezwaar noteren en meedelen aan de 
PRA, de FCA, de onafhankelijke deskundige en de High Court. Meer informatie over hoe u eventuele zorgen 
en bezwaren kenbaar kunt maken, vindt u op www.lloyds.com/brexittransfer/viewsofpolicyholders. 

Meer informatie

Ga naar www.lloyds.com/brexittransfer voor meer informatie over de voorgenomen overdracht of voor 
versies in andere talen van deze kennisgeving. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Lloyd’s 
Brexit Transfer Team op 00800 6699 1669 of per e-mail op enquiries@lloydsbrexittransfer.com.
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Let op: neem contact op met uw gebruikelijke marktvertegenwoordiger, beheerder, makelaar of 
dekkingverlener of raadpleeg uw polisdocumenten voor meer informatie over uw polis, premie of vordering. 
Lloyd’s kan alleen vragen beantwoorden met betrekking tot de voorgestelde overdracht.

We raden u aan op de hoogte te blijven door www.lloyds.com/brexittransfer/importantupdates te 
bezoeken. Deze pagina wordt continu bijgewerkt tijdens de duur van de overdracht, inclusief details over 
eventuele wijzigingen in de tijden van de hoorzitting van de rechtbank en de uitkomsten. Tevens zullen we in 
november 2020 een aanvullend rapport van de onafhankelijke deskundige publiceren. 

De regeling en het rapport en de samenvattingen van de onafhankelijke deskundige zijn ook gratis op 
aanvraag verkrijgbaar via bovenstaande contactgegevens, via onze kantoren in Londen op het onderstaande 
adres en via onze kantoren in de hele wereld, waarvan de adressen kunnen worden gevonden op  
www.lloyds.com/lloyds-around-the-world.

Lloyd’s Legal Department (Brexit Transfer) 
The Society of Lloyd’s 
Lloyd’s Building 
1 Lime Street 
London
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