Uw klacht
zaterdag, 15 mei 2021 - 08:03
Zie: https://stichtingpolishoudersconservatrix.nl/gebeurtenissen/. Deze gebeurtenissen hebben
geresulteerd in het faillissement van Conservatrix: https://stichtingpolishoudersconservatrix.nl/failliet/. En
dat faillissement heeft grote gevolgen, als voorbeeld: https://stichtingpolishoudersconservatrix.nl/jan-encorry-met-30-gekort-op-hun-inkomen/.
De polishouders konden geen enkele invloed uitoefenen op de door en voor Conservatrix gemaakte
keuzes. De polishouders moesten vertrouwen op hun overheid en het door hun overheid ingerichte
toezicht. Ambtenaren en politici handelen strak volgens de regels, waarbij het helpen van mensen op de
tweede plaats komt.
De Stichting Polishouders Conservatrix is opgericht omdat wij, een groep bezorgde polishouders van
Conservatrix, ons door recente gebeurtenissen zorgen maken over onze verzekeringen. De Stichting heeft
ten doel het behartigen van de belangen van individuele polishouders door open en transparant inzicht te
verkrijgen in de activiteiten van Conservatrix en te bevorderen dat Conservatrix haar afspraken op grond
van de met de individuele polishouders gesloten verzekeringen nakomt. Dit geldt tevens voor een eventuele
rechtsopvolger van Conservatrix. De Stichting heeft geen enkel winstbelang. En doet periodiek
verantwoording over haar inkomsten en uitgaven.
Door DNB is bepaald dat alle informatie geheim moet worden gehouden, tenzij deze al openbaar is. Was
deze achterkamertjes politiek niet iets waar het huidige demissionaire kabinet mee worstelt? Conservatrix is
al failliet, waarom kan er dan niet volledig transparant met deze informatie worden omgegaan? Hebben
polishouders daar dan geen recht op? De Stichting heeft DNB ook gevraagd naar mogelijke alternatieven
ten tijde van de keuze voor de gedwongen overdracht. Het lijkt er nu op dat die alternatieven buiten het
onderzoek van de Evaluatiecommissie (https://stichtingpolishoudersconservatrix.nl/evaluatiecommissiegestart-polishouders-doen-er-niet-toe/) worden gehouden.
De Stichting vraagt De Nationale Ombudsman om hulp en bemiddeling met als doel een oplossing te
realiseren vor de 45.000 polishouders.

Instanties
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