Van:
"DeNederlandscheBank@dnb.nl" <DeNederlandscheBank@dnb.nl>
Aan:
"robin@polisadvocaten.nl" <robin@polisadvocaten.nl>
Datum:
woensdag, 22 juli 2020 10:58
Onderwerp: Uw brief namens de Stichting polishouders Conservatrix
Geachte heer Van Beem,
Hartelijk dank voor uw brief van 10 juli 2020, ontvangen op 14 juli jl., waarin u een aantal vragen stelt naar
aanleiding van een update die Conservatrix heeft gepubliceerd over haar solvabiliteitspositie.
Allereerst wil DNB als toezichthouder haar begrip uitspreken voor de zorgen die er bij u, bij uw leden en
mogelijk bij andere polishouders bij Conservatrix kunnen zijn ontstaan naar aanleiding van de door deze
verzekeraar gepubliceerde cijfers.
Het helpen beschermen van de belangen van de polishouders is één van de belangrijkste pijlers, ook
wettelijk gezien, waarop het toezicht van DNB rust. Dat geldt dus ook voor het toezicht op Conservatrix.
In de brief stelt u voorts vragen die de toezichtvertrouwelijkheid raken. Gezien de wettelijke
geheimhoudingsplicht van De Nederlandsche Bank is het niet mogelijk op deze vragen in te gaan.
Met vriendelijke groet,
Publieksvoorlichting De Nederlandsche Bank N.V.,
Namens de afdeling Toezicht Middelgrote Verzekeraars

De Nederlandsche Bank N.V.
Afdeling Communicatie
Informatiedesk

Telefoon: 0800 - 020 1068
Website: www.dnb.nl

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender
hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door onbevoegden,
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.
De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een
standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware,
zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.
The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee. If
you have received this email but are not the intended recipient, please notify the sender immediately and
delete the message. Please be advised that the unauthorised use, disclosure, dissemination or distribution
of information is prohibited by law and may entail liability.
The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer.
The sender has taken standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any
attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot be ruled out.

