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beschikking 3 maart 2021

Bij vonnis van 8 december 2020 is in staat van faillissement verklaard:

de naamloze vennootschap
Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V.
statutair gevestigd te Utrecht,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31007947,
correspondentieadres: 3500 AD Utrecht, postbus 165,
vestigingsadres: 3528 BJ Utrecht, Papendorpseweg 91, Gebouw E, tweede verdieping,

- hierna te noemen: Conservatrix,

met aanstelling van mr. W.J.M. van Andel en mr. E.L. Zetteler tot curatoren en benoeming
van de leden van deze rechtbank mr. W.M. de Vries en mr. A.E. de Vos tot rechters-corn
m issaris.

1. De procedure

1.1. Bij brief van 20januari 2021 hebben mr. G.J.W. Verschuur en de heer D. Jong-
mans de rechtbank verzocht over te gaan tot het instellen van een voorlopige commissie van
schuldeisers.

1.2. Bij brief van 17 februari 2021 heeft de heer L.D.P. Boxma zich gekandideerd als
lid van de beoogde commissie.

1.3. De verzoeken zijn behandeld op 24 februari 2021. Bij de behandeling is mr.
W.J.M. van Andel — mede namens mr. E.L. Zetteler verschenen. Mr. G.J.W. Verschuur en
de heer D. Jongmans zijn verschenen, alsmede de heer B. Maurits. Tot slot is de heer L.D.P.
Boxma verschenen.

2. Het verzoek van Verschuur en Jongmans

2.1. Verschuur en Jongmans hebben de rechtbank verzocht over te gaan tot het instellen
van een voorlopige commissie van schuldeisers, zoals bedoeld in artikel 74 van de Faillisse
mentswet (Fw). Zij hebben verzocht een commissie van vijf leden in te stellen, elk van hen
zijnde een vertegenwoordiger van de vijf verschillende groepen van schuldeisers:

- de heer B. Maurits, gerechtigd tot een pensioenuitkering op grond van een bij Con
servatrix afgesloten pensioenverzekering;

- de heer A.A. de Vries, als werknemer van Conservatrix gerechtigd tot een werkne
merspens ioen;

- de heer mr. G.J.W. Verschuur, houder van een prernieplichtige kapitaalpolis;



faillissementsnummer: C/13/20/398-F
beschikking 3 maart 2021 2

- een nog aan te zoeken lid, zijnde polishouder van een overlijdensrisico- of uitvaart
verzekering;

- een nog aan te zoeken lid, zijnde een schuldeiser zoals bedoeld in artikel 213m lid 5
Fw.

3. Het verzoek van Boxma

3.1. De heer L.D.P Boxma, houder van een uitvaartverzekeringspolis van Conservatrix,
heeft verzocht als lid van de beoogde schuldeiserscommissie te worden benoemd. Als hou
der van een uitvaartpolis kan hij fungeren als vertegenwoordiger van die groep verzekerden.
Boxma heeft voorts bijzondere expertise in database-beheer en kan een rol spelen in het ef
fectief ontsluiten van de in de Conservatrix-database vervatte gegevens.

4. Het advies van curatoren

4.1. Mr. Van Andel heeft namens curatoren geadviseerd conform het verzoek over te
gaan tot het instellen van een voorlopige commissie van schuldeisers. Zij hebben geadvi
seerd de commissie te beperken tot drie leden. Zij hebben geen bezwaren tegen de door ver-
zoekers voorgestelde leden.

4.2. Mr. Van Andel heeft voorts te kennen gegeven dat Conservatrix en/of zijn kantoor
zelf alle benodigde expertise in huis hebben die nodig is om het faillissement af te wikkelen,
zowel op juridisch en actuarieel gebied als op het gebied van data-ontsluiting. Op die gebie
den zou dan ook — naar zijn inzicht — geen bijzondere rol voor de schuldeiserscommissie
zijn weggelegd. Evenmin is behoefte aan een controlerende rol, die immers reeds wordt ver
vuld door de beide rechters-commissaris. De commissie zou moeten functioneren als spar
ringpartner voor curatoren en hen van advies kunnen dienen bij het uitoefenen van hun taak.
Er is gezocht naar een actuaris die bereid zou zijn onbezoldigd lid te worden van de
schuldeiserscommissie, maar die is niet gevonden. Conservatrix beschikt over een actuariële
afdeling onder leiding van een actuaris. Indien de commissie in de toekomst behoefte mocht
hebben aan advies van een onafhankelijk actuaris of van een andere deskundige, is daarvoor
voldoende budget beschikbaar.
De curator heeft gewezen op het belang van vaststelling van een reglement, nu daarin in ie
der geval de geheimhouding geregeld zal moeten worden.

5. Het advies van de rechters-commissaris

5.1. Rechters-commissaris hebben het volgende advies uitgebracht.
Wij zijn voorstander van het instellen van een voorlopige schuldeiserscommissie in het fail
lissement van Conservatrix B.V. De aard en omvang van het faillissement rechtvaardigen
het instellen van een dergelijke commissie om de curatoren van advies te dienen. Het lijkt
ons voldoende en voor de slagkracht wenselijk om de commissie uit 3 personen te laten be
staan. Wij denken dat, nu de wet sinds 2019 de mogelijkheid biedt om een niet-schuldeiser
in de commissie te benoemen, het een waardevolle toevoeging zou zijn om (naast een of 2
polishouders) een actuaris in de commissie te benoemen. De kennis die deze persoon in de
commissie inbrengt is gelet op de aard van het faillissement zeer relevant en zal het voor de
commissie mogelijk maken de curatoren ter zakekundig te adviseren.
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Verder stellen wij voor dat wij als rechters-commissaris het reglement zullen vaststellen
voor de in te stellen voorlopige commissie van schuldeisers.

6. De beoordeling

6.1. De rechtbank acht het, gelet op hetgeen verzoekers, curatoren en rechters-
commissaris naar voren hebben gebracht, in het belang van de boedel om over te gaan tot
benoeming van een voorlopige commissie van schuldeisers zoals bedoeld in artikel 74 van
de Faillissementswet.

6.2. De rechtbank overweegt daarbij dat vier schuldeisers zich hebben gekandideerd als
leden van de commisie, terwijl de wet voorschrijft dat een dergelijke commissie een oneven
aantal leden kent, met een minimum van drie leden. Het is dan ook niet mogelijk alle vier
de thans beschikbare kandidaten te benoemen, en er zijn geen vijf leden beschikbaar. Eén
van de kandidaat-leden zal dan ook moeten afvallen.

6.3. De drie door verzoekers voorgestelde leden vertegenwoordigen, zo is ter
behandeling gebleken, de drie groepen verzekerden die tezamen het leeuwendeel van de
totale schuldenlast uitmaken, te weten circa € 720 miljoen van de circa € 780 miljoen aan
totale schulden van de vennootschap. Anderzijds omvat de groep uitvaart/lijfrente/kapitaal
verzekerden het grootste deel van de schuldeisers in aantallen. Van de circa 70.000 polissen
vallen er circa 49.000 in de genoemde groep.

6.4. Niet is gebleken dat de door verzoekers voorgestelde leden enig belang hebben dat
tegenstrijdig te achten is met de belangen van laatstgenoemde groep of enige andere groep
van schuldeisers. De opdracht aan een commissie van schuldeisers is bovendien altijd de
behartiging van de belangen van alle schuldeisers, zodat er thans geen speciale behoefte is
aan een afzonderlijke vertegenwoordiger van iedere specifieke groep van schuldeisers. Niet
valt uit te sluiten dat daar in de toekomst verandering in komt; in dat geval kan aan de
rechtbank (véér de verificatie van de vorderingen, waarbij de rechters-commissaris conform
artikel 75 Fw zullen beslissen over de benoeming van een definitieve commissie van
schuldeisers) danwel aan de rechters-commissaris (tijdens of nâ de verificatievergadering)
een met redenen omkleed verzoek worden gedaan de samenstelling van de commissie te
wijzigen of aan te vullen.

6.5. Gezien het aanbod van de rechters-commissaris om een reglement voor de
schuldeiserscommissie vast te stellen, waartoe zij volgens de wet de bevoegheid hebben, zal
de rechtbank het verzoek om een reglement vast te stellen niet toewijzen. De rechtbank gaat
er overigens vanuit dat de schuldeiserscommissie pas met de feitelijke werkzaamheden zal
kunnen beginnen nadat het regelment is vastgesteld.

6.6. Een en ander brengt de rechtbank tot de volgende beslissing.
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7. De beslissing

De rechtbank:

- benoemt een voorlopige commissie van schuldeisers, met als leden:

1. de heer B. Maurits;
2. de heer A.A. de Vries;
3. de heer mr. G.J.W. Verschuur;

- wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beshikking is gegeven door mr. R.H.C. Jorigeneel en in het openbaar uitgesproken op
3 maart 2I21.//(
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