
2017D13283 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 mei 2017 

De rechtbank Amsterdam heeft op 15 mei 2017, op verzoek van de 
Nederlandsche Bank (DNB), ingestemd met toepassing van de 
overdrachtsregeling op levensverzekeraar Conservatrix Leven N.V. 
(Conservatrix). De rechtbank heeft daarbij het door DNB opgestelde 
overdrachtsplan goedgekeurd. Op grond van dat overdrachtsplan zijn alle 
aandelen in Conservatrix overgegaan naar Trier Holding BV (Trier). Trier is 
een Nederlandse onderneming van de Amerikaanse investeerder Eli 
Global. Voor een uitgebreide toelichting en meer achtergrond verwijs ik 
naar de uitspraak die de rechtbank Amsterdam vandaag in het openbaar 
heeft gedaan.1 

In de loop van 2014 is de solvabiliteitsratio van Conservatrix beneden het 
wettelijk minimum gekomen en is sindsdien niet hersteld. DNB heeft de 
rechtbank om de toepassing van de overdrachtsregeling verzocht omdat 
zij van oordeel was dat bij Conservatrix sprake was van een «gevaarlijke 
ontwikkeling van de solvabiliteit die niet tijdig ten goede zou keren». Dit 
vormde een bedreiging voor het voortbestaan van Conservatrix en 
daarmee een rechtstreekse bedreiging voor de belangen van de polis-
houders van de levensverzekeraar. 

Trier betaalt voor de aandelen van Conservatrix het symbolische bedrag 
van 1 Euro. Daarnaast zorgt Trier voor een kapitaalversterking van 88 mln 
Euro en een nieuwe directie. De overdracht van de aandelen en de 
daarmee gepaard gaande kapitaalversterking leidt er toe dat de gevaar-
lijke ontwikkeling in de solvabiliteit wordt gekeerd en de onderneming 
financieel gezond gemaakt wordt. Dit is positief voor de polishouders van 
Conservatrix. 

Op grond van de wet dient DNB een verzoek aan de rechtbank tot 
toepassing van de overdrachtsregeling te doen «in overeenstemming met 
de Minister van Financiën.»2 Aangezien door deze overdracht en de 
kapitaalversterking de belangen van de polishouders worden gediend, 
heb ik ingestemd met het verzoek van DNB. 

Met de goedkeuring van het overdrachtsplan door de rechtbank 
Amsterdam is de aandelenoverdracht definitief. Er is geen hoger beroep 
mogelijk. Wel zouden de voormalige aandeelhouders van Conservatrix bij 
de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam een afzonder-
lijke schadeloosstellingprocedure tegen de Staat kunnen starten. Indien 
daarvoor aanleiding bestaat, zal ik uw Kamer hierover nader informeren. 

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem

1 http://www.dnb.nl/binaries/Beschikking%20rechtbank%20Amsterdam%20inzake%20
overdrachtsplan%20Conservatrix,%2015%20mei%202017_tcm46–359081.pdf?2017051512.

2 Artikel 3:359u van de Wet op het financieel toezicht.
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