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BELANGRIJKE INFORMATIE 

Voorgestelde overdracht van de Europese bedrijfsactiviteiten van Starr International 

(Europe) Limited aan Starr Europe Insurance Limited 

Samenvatting van het Rapport van de Onafhankelijke Deskundige over de Regeling 

1. Inleiding 

Starr International (Europe) Limited (‘SIEL’) en Starr Europe Insurance Limited (‘Starr Malta’) vragen 

om een uitspraak van de High Court of England & Wales (de ‘High Court’) om alle algemene 

verzekeringsactiviteiten van SIEL die betrekking hebben op een risico of risico’s in de Europese 

Economische Ruimte (‘EER’), en alle algemene herverzekeringsactiviteiten van SIEL die betrekking 

hebben op een risico of risico’s in Duitsland (de ‘Over te dragen bedrijfsactiviteiten’) aan Starr Malta 

over te dragen (de ‘Voorgestelde Overdracht’). De overgrote meerderheid van de polissen binnen 

de Over te dragen bedrijfsactiviteiten zal volledig worden overgedragen; een klein percentage zal 

echter volgens de uitspraak waarom de High Court is verzocht in twee groepen polissen worden 

gesplitst: de ene groep wordt overgedragen aan Starr Malta en de andere groep blijft bij SIEL. 

SIEL is een (her)verzekeringsmaatschappij gevestigd in het VK, die word erkend en gereguleerd door 

de Britse Prudential Regulation Authority (‘PRA’) en tevens wordt gereguleerd door de Britse Financial 

Conduct Authority (‘FCA’). Starr Malta is een (her)verzekeringsmaatschappij gevestigd in Malta, die 

door de Malta Financial Services Authority wordt erkend en gereguleerd. SIEL en Starr Malta zijn beide 

indirecte, volle dochtermaatschappijen van Starr International Company, Inc., de uiteindelijke eigenaar 

van alle bedrijven binnen de ‘Starr Group’. 

SIEL en Starr Malta hebben dhr. Alex Marcuson van Marcuson Consulting Ltd. benoemd als de 

‘Onafhankelijke Deskundige’, een functie die werd ingesteld krachtens artikel 109(2)(b) van de 

Financial Services and Markets Act 2000 (Britse Wet inzake Financiële Diensten en Markten). Als 

Onafhankelijke Deskundige dient hij een rapport bij de High Court in te dienen over de gevolgen van 

de Voorgestelde Overdracht voor de polishouders van SIEL en Starr Malta (het ‘Rapport’).  

Dhr. Marcuson is lid van het Institute and Faculty of Actuaries en heeft ruim twintig jaar ervaring in 

het adviseren van niet-levens(her)verzekeraars. Hij fungeerde eerder als een onafhankelijke 

deskundige en adviseerde een aantal bedrijven bij de overdracht van verzekeringsportefeuilles 

krachtens Deel VII van de Financial Services and Markets Act 2000. Zijn benoeming is goedgekeurd 

door de PRA, in overleg met de FCA. 

Het Rapport bevat de redenering voor de conclusies van dhr. Marcuson, inclusief zijn aannames, een 

beschrijving van de gedetailleerde analyse ter onderbouwing van zijn werk, een aantal belangrijke 

beperkingen voor de interpretatie van de getrokken conclusies en een verklaring van het doel en de 

gebruiksvoorwaarden van het Rapport. Het aanvullende materiaal is niet in deze samenvatting van 

het Rapport opgenomen. 

Hoewel dhr. Marcuson naar tevredenheid heeft vastgesteld dat deze samenvatting van het Rapport 

een adequaat overzicht is, mag de lezer niet alleen op deze samenvatting vertrouwen om een volledig 
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beeld te krijgen. Eenieder die de analyse wil begrijpen die heeft geleid tot de conclusies van dhr. 

Marcuson dient een kopie van het volledige Rapport te downloaden of aan te vragen. Informatie over 

hoe u gratis kopieën van het Rapport kunt verkrijgen of downloaden vindt u op: 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer 

2. Doel van de Regeling 

Het Rapport beschrijft de interpretatie door de Onafhankelijke Deskundige van het doel van de 

Regeling. SIEL en Starr Malta voeren de Voorgestelde Overdracht uit in reactie op Brexit. De Over te 

dragen bedrijfsactiviteiten moeten aan Starr Malta worden overgedragen om te garanderen dat de 

polissen kunnen worden beheerd en claims kunnen worden afgehandeld na afloop van de 

Implementatieperiode, wanneer de huidige machtigingen van SIEL mogelijk niet meer van toepassing 

zijn. Momenteel wordt verwacht dat de Implementatieperiode op 31 december 2020 om 23:00 GMT 

zal aflopen.  

3. Het werk van de Onafhankelijke Deskundige 

De Onafhankelijke Deskundige heeft:  

 de voorwaarden van de Regeling beoordeeld en de gevolgen ervan overwogen voor de 

zekerheid van alle polishouders van SIEL en Starr Malta op het moment van de Voorgestelde 

Overdracht; 

 de gevolgen van de Regeling voor de herverzekeraars van de Over te dragen 

bedrijfsactiviteiten (‘Herverzekeraars’) overwogen; en 

 de aanpak beoordeeld van SIEL en Starr Malta wat betreft de kennisgeving aan polishouders 

die door de Voorgestelde Overdracht worden beïnvloed en de bijbehorende 

openbaarmakingsregelingen. 

Om zijn conclusies te trekken, heeft de Onafhankelijke Deskundige: 

a) de werkelijke en geschatte balansen van SIEL en Starr Malta vóór en na de Voorgestelde 

Overdracht beoordeeld, inclusief de verzekeringsreserves van elk bedrijf; 

b) de manier beoordeeld waarop SIEL en Starr Malta hun werkelijke en geschatte 

kapitaalvereisten hebben berekend en de risico’s, kapitaalvereisten en beschikbare financiële 

middelen van elk bedrijf vergeleken; 

c) de posities van andere bedrijven in de Starr Group overwogen waarop SIEL en Starr Malta 

vertrouwen voor expliciete of impliciete financiële ondersteuning; 

d) gekeken naar de gevolgen van de Voorgestelde Overdracht voor niet-financiële zaken, 

waaronder: (i) de manier waarop SIEL en Starr Malta worden bestuurd en hun polissen worden 

beheerd; en (ii) enige veranderingen van de wettelijke en regelgevende beschermingen voor 

polishouders; 

e) beoordeeld of er een risico bestaat dat de Regeling niet door een relevante jurisdictie zal 

worden erkend (op basis van informatie die aan de Onafhankelijke Deskundige is verstrekt 

over het toepasselijk recht van de Over te dragen bedrijfsactiviteiten);  

f) overwogen of de Voorgestelde Overdracht gevolgen zou kunnen hebben voor het niveau van 

de claims die voortvloeien uit de over te dragen herverzekeringspolissen;  

g) de voorgestelde kennisgevings- en openbaarmakingsregelingen beoordeeld; en 
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h) de mogelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de Voorgestelde Overdracht 

beoordeeld. 

4. Samenvatting van de bevindingen 

Conclusies van de Onafhankelijke Deskundige – Financiële zekerheid van polishouders 

Gebaseerd op zijn beoordeling van SIEL en Starr Malta heeft de Onafhankelijke Deskundige 

geconcludeerd dat:  

 SIEL en Starr Malta aan hun wettelijke kapitaalvereisten kunnen voldoen en over voldoende 

kapitaal zullen beschikken na de Voorgestelde Overdracht om een breed scala aan negatieve 

scenario’s te weerstaan. De kans dat claims van polshouders niet volledig worden betaald als 

deze opeisbaar zijn, is zeer gering. 

 het onwaarschijnlijk is dat de Voorgestelde Overdracht wezenlijke negatieve gevolgen zal 

hebben voor de financiële positie van de polishouders van SIEL en Starr Malta.  

Conclusies van de Onafhankelijke Deskundige – Serviceniveaus 

Gebaseerd op zijn beoordeling heeft de Onafhankelijke Deskundige geconcludeerd dat de Regeling 

geen gevolgen zal hebben voor het beheer van beide delen van de Over te dragen bedrijfsactiviteiten: 

de resterende (d.w.z. niet over te dragen) bedrijfsactiviteiten van SIEL en de bestaande 

bedrijfsactiviteiten van Starr Malta. 

Conclusies van de Onafhankelijke Deskundige – Andere niet-financiële overwegingen 

De Onafhankelijke Deskundige heeft geen andere aspecten van de Regeling vastgesteld die volgens 

hem wezenlijk nadelig zijn wat betreft de Over te dragen bedrijfsactiviteiten. Hoewel er sommige 

theoretische scenario’s waren waarin volgens hem een klein aantal van de polishouders van de Over 

te dragen bedrijfsactiviteiten hun recht op toegang tot het Britse Financial Services Compensation 

Scheme (‘FSCS’) of de Financial Ombudsman Service (‘FOS’) zou kunnen verliezen, concludeerde de 

Onafhankelijke Deskundige dat deze zeer onwaarschijnlijk zijn. 

De FSCS 

In geval van insolventie van SIEL, hebben in aanmerking komende polishouders van de Over te dragen 

bedrijfsactiviteiten momenteel een verhaalsrecht bij FSCS voor uitbetaling van hun claims. Als de 

Regeling in werking treedt, zullen deze polishouders, als polishouders van Starr Malta, in bepaalde 

omstandigheden niet meer hetzelfde verhaalsrecht krachtens het FSCS hebben in geval van 

insolventie van Starr Malta. Hoewel er vergoedingsregelingen in Malta zijn, zouden de meeste Over 

te dragen Polishouders niet in aanmerking komen voor deze regelingen, en de Onafhankelijke 

Deskundige is niet van mening dat deze regelingen een gelijkwaardige bescherming als de FSCS 

bieden. 

Het FSCS bevat bepalingen op basis waarvan claims van in aanmerking komende polishouders van 

vóór de Voorgestelde Overdracht (al of niet gemeld) zullen worden beschermd bij niet-nakoming 

door Starr Malta, zoals dit het geval zou zijn na niet-nakoming door SIEL. Niet-verlopen 

dekkingsperioden op het moment van de Voorgestelde Overdracht (d.w.z. de Ingangsdatum) zullen 

echter alleen door de FSCS worden gedekt voor zover deze betrekking hebben op een 
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dekkingsperiode waarin Starr Malta een ‘relevante persoon’ krachtens de FSMA blijft (d.w.z. nog 

steeds over een machtiging volgens Deel 4A beschikt door behoud van zijn Britse vestiging). 

Omdat Starr Malta een Britse vestiging heeft en van plan is te blijven voldoen aan de toezichteisen 

van de PRA om deze te behouden, zullen polishouders die in aanmerking komen voor bescherming 

van de FSCS vóór de Voorgestelde Overdracht, hun bescherming behouden.  

In elk geval concludeert de Onafhankelijke Deskundige in het Rapport dat de waarschijnlijkheid van 

insolventie van Starr Malta zeer gering lijkt (d.w.z. dat de behoefte om een claim volgens de FSCS in 

te dienen, waarschijnlijk nooit zal ontstaan). 

De FOS 

Bij een geschil met SIEL hebben in aanmerking komende polishouders van de Over te dragen 

bedrijfsactiviteiten een verhaalsrecht bij de FOS, die een gratis, onafhankelijke service biedt voor het 

oplossen van geschillen. 

De geschiktheidscriteria voor de FOS zijn beperkt tot betroffen personen en kleine bedrijven en zijn 

jurisdictie is beperkt tot de regulering van activiteiten (d.w.z. verzekering, polisbeheer en afhandeling 

van claims) die in het VK hebben plaatsgevonden. In de praktijk betekent dit dat bijna alle 

polishouders van de Over te dragen bedrijfsactiviteiten niet in aanmerking zullen komen om de 

redenen die in de volgende twee alinea's nader worden beschreven. 

De consumenten-polishouders binnen de Over te dragen bedrijfsactiviteiten bestaan bijna volledig 

uit verzekeringspolishouders voor mobiele telefoons. De gereguleerde activiteiten met betrekking tot 

verzekeringsactiviteiten voor mobiele telefoons vinden allemaal plaats buiten het VK. Daarom komen 

verzekeringspolishouders voor mobiele telefoons niet in aanmerking voor inschakeling van de FOS.  

De overgrote meerderheid van de resterende Over te dragen bedrijfsactiviteiten bestaat uit 

middelgrote en grote bedrijven die ook geen toegang tot de FOS hebben omdat ze te groot zijn om 

gebruik te kunnen maken van de FOS. 

Voor het kleine aantal andere polishouders die momenteel in aanmerking kunnen komen voor 

inschakeling van de FOS geldt dat hun polissen nog steeds zullen worden beheerd en hun claims 

worden afgehandeld door personen die zich in de VK bevinden. De Onafhankelijke Deskundige heeft 

daarom geconcludeerd dat polishouders van de Over te dragen bedrijfsactiviteiten die momenteel de 

FOS kunnen inschakelen, dat ook na de Voorgestelde Overdracht kunnen blijven doen.  

Conclusies van de Onafhankelijke Deskundige – Gevolgen van de Regeling voor Herverzekeraars 

De herverzekeringsregelingen die de Over te dragen bedrijfsactiviteiten beschermen, zullen volgens 

de Regeling worden overgedragen en de bedrijfsactiviteiten blijven beschermen na overdracht ervan 

aan Starr Malta. Voor sommige polissen kan dit betekenen dat de herverzekering na de Voorgestelde 

Overdracht in feite wordt gesplitst tussen SIEL en Starr Malta. De omvang van de verplichtingen van 

elke externe herverzekeraar van SIEL zal door het Plan niet veranderen. Er zijn geen veranderingen 

voorgesteld voor de manier waarop de herverzekeringsovereenkomsten na de Overdracht moeten 

worden beheerd. 
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De Onafhankelijke Deskundige vertrouwt erop dat de Regeling geen wezenlijk negatieve gevolgen zal 

hebben voor de herverzekeraars van SIEL van wie de herverzekeringsovereenkomsten door de 

Regeling zullen worden overgedragen (inclusief de polissen die zullen worden gesplitst tussen SIEL 

en Starr Malta) omdat de zakelijke relatie met de dochtermaatschappijen van de Starr Group zal blijven 

bestaan.  

Conclusies van de Onafhankelijke Deskundige – Mogelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie 

De Onafhankelijke Deskundige heeft de werkelijke en mogelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie 

voor SIEL en Starr Malta beoordeeld op basis van zijn kennis van de situatie op het moment waarop 

hij het Rapport heeft opgesteld. Hij heeft rekening gehouden met de ongekende aard van de 

pandemie, de vermindering van de wereldwijde economische activiteit en de onzekerheid die bestond 

op het moment dat hij zijn beoordeling uitvoerde. Hij vertrouwt erop dat zijn conclusies over de 

Voorgestelde Overdracht adequaat blijven gezien de verliezen en blootstelling aan verliezen die door 

SIEL, Starr Malta en de Starr Group zijn vastgesteld op het moment dat hij zijn werk voltooide. 

5. Aanvullend Rapport 

De analyse van dhr. Marcuson is gebaseerd op het materiaal dat hem ter beschikking werd gesteld, 

inclusief balansen en andere informatie, op basis van de door de boekhouding weergegeven situaties 

per 31 december 2019. Hij heeft ook rekening gehouden met de businessplannen van SIEL en Starr 

Malta en andere financiële informatie die hem ter beschikking zijn gesteld.  

Omdat de voorgestelde Ingangsdatum voor de Regeling 30 november 2020 is, zal hij de analyse 

herhalen (waaronder de mogelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie) als dat tijdstip nadert om 

te bevestigen dat er geen wezenlijke veranderingen zijn in de regelingen die hij heeft beoordeeld die 

zijn algemene mening zouden beïnvloeden. Hij zal dan een Aanvullend Rapport opstellen en afgeven, 

dat aan de High Court beschikbaar zal worden gesteld voorafgaand aan de hoorzitting bij de High 

Court, die naar verwachting op 12 november 2020 zal plaatsvinden. Kopieën van dit aanvullend 

rapport, samen met andere documenten en informatie over de Voorgestelde Overdracht en 

informatie over de hoorzitting bij de High Court kan men gratis downloaden op: 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer 


