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Instelling Evaluatiecommissie C onservatrix

Geachte heer Jongmans,
Zoals ik in mijn brief van 1 februari 2021 aan uw Stichting schreef, brengt het
faillissement van C onservatrix veel onzekerheid voor alle polishouders met zich
mee. De toedracht van het faillissement roept vragen op, hetgeen aanleiding is
geweest voor het aankondigen van een onafhankelijke evaluatie naar de gang
van zaken vanaf de overdracht van C onservatrix in 2017 tot aan het faillissement.
In mijn brief van 1 februari 2021 heb ik u toegezegd dat ik op de verzoeken ten
aanzien van de evaluatie die u in uw brief van 23 december 2020 heeft gedaan,
zou terugkomen nadat ik de Tweede Kamer had geïnformeerd over de keuze voor
de onafhankelijke partij die de evaluatie zal uitvoeren en over de opzet van de
evaluatie. Met deze brief kom ik deze toezegging na.
Na akkoord van de Ministerraad op 12 mei 2021 is het besluit genomen tot
instelling van de Evaluatiecommissie C onservatrix (hierna: de C ommissie). De
Tweede Kamer is op dezelfde dag over de instelling van, en de
onderzoeksopdracht aan de C ommissie geïnformeerd.
De commissie bestaat uit twee leden: mw. mr. P.F.M. (Pauline) van der Meer
Mohr en dhr. R. (Roelof) Konterman. Mevrouw Van der Meer Mohr en de heer
Konterman zijn aangesteld vanwege hun deskundigheid en ervaring. Zij zijn niet
gelieerd aan het Ministerie van Financiën of De Nederlandsche Bank N.V. (hierna:
DNB). Zij zullen hun onderzoek onafhankelijk uitvoeren en naar eigen inzicht
inrichten.
De minister van Financiën en de Raad van C ommissarissen van DNB zijn
opdrachtgevers van het onderzoek. Zoals in het instellingsbesluit is opgenomen,
heeft de C ommissie tot taak “onderzoek te doen naar de handelwijze van DNB en
het Ministerie van Financiën ten aanzien van de Nederlandsche Algemeene
Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. bij de overdracht aan
Trier Holding B.V. en in de periode daarna tot aan het faillissement alsmede naar
de toereikendheid van het betreffende wettelijke kader.” De onderzoeksopdracht
is zo geformuleerd dat de onderzoekers alle ruimte hebben om datgene te
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onderzoeken waarvan zij van oordeel zijn dat dat in de evaluatie zou moeten
worden betrokken.
In de toelichting bij het gepubliceerde instellingsbesluit is een aantal onderwerpen
genoemd waarvan het in de rede ligt dat de C ommissie daar in het onderzoek
bijzondere aandacht aan besteedt. Deze lijst van onderwerpen is mede ingegeven
door de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld en de verzoeken die u in uw
brief van 23 december 2020 heeft gedaan. De lijst met onderwerpen is
nadrukkelijk niet limitatief. Het staat de C ommissie vrij om enige andere vraag te
betrekken die zij relevant acht. De leden van de C ommissie krijgen toegang tot
alle informatie van DNB en het Ministerie van Financiën die zij nodig hebben om
hun opdracht te kunnen vervullen.
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Zoals hierboven aangegeven zijn de door u gestelde vragen mede aanleiding
geweest voor het expliciet opnemen van een aantal onderwerpen waarvan het in
de rede ligt dat de C ommissie daar aandacht aan besteedt. Ook heb ik uw brief
d.d. 23 december 2020 aan de C ommissieleden doorgeleid. Zij zullen uw
verzoeken naar eigen inzicht betrekken in hun evaluatie en ik heb begrepen dat
zij in het kader van de evaluatie met u zullen spreken.
Ik heb ook de Tweede Kamer toegezegd om eventuele wensen van de Tweede
Kamer over te brengen aan de C ommissie, met het verzoek om daar in het
onderzoek aandacht aan te besteden.
Na afronding van de evaluatie zal een rapportage met de uitkomsten publiek
worden gemaakt. Ik zal u daar te zijner tijd over informeren en ga dan ook graag
met u in gesprek over de uitkomsten van de evaluatie.

Hoogachtend,
de minister van Financiën,
namens deze,
de directeur Financiële Markten,

J.H. Smits
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