ZEVENDE OPENBARE VERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN NEDERLANDSCHE ALGEMEENE
MAATSCHAPPIJ VAN LEVENSVERZEKERING CONSERVATRIX NV
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1

Inleiding

1.1

Dit is het zevende openbare verslag van curatoren ex art. 73a Faillissementswet.
Het eerste verslag werd uitgebracht op 18 december 2020, het tweede verslag op
19 maart 2021, het derde verslag op 23 juni 2021, het vierde verslag op
20 september 2021, het vijfde verslag op 23 december 2021 en het zesde verslag
op 5 april 2022.1
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

2

Toestand van de boedel

2.1

Als bijlage 1 bij dit verslag is gevoegd het Financieel en Actuarieel Rapport over
het eerste kwartaal van 2022 met daarin de balans van Conservatrix per 31 maart
2022. Voor de volledigheid merken curatoren op dat dit rapport niet
gecontroleerd is door een accountant.

2.2

1

Uit het rapport blijkt in hoofdlijnen:
−

dat per 31 maart 2022 het eigen vermogen -/- € 45,0 miljoen bedroeg;

−

dat het balanstotaal per 31 december 2021 € 575,6 miljoen bedroeg;

Deze verslagen zijn gepubliceerd op www.conservatrix.nl

−

dat het nettoresultaat over het eerste kwartaal van 2022 afgerond
€ 17,1 miljoen positief bedroeg.

2.3

Het eigen vermogen steeg tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2022 van -/- € 102,7
miljoen naar -/- € 45,0 miljoen, een toename van € 57,7 miljoen.

3

Mogelijke portefeuille-overdracht

3.1

Op 21 juli 2022 hebben curatoren voorwaardelijk overeenstemming bereikt met
Waard Leven N.V. te Wognum (“Waard”) omtrent de overdracht van de
verzekeringsportefeuille van Conservatrix en de daartegenover staande activa.
Uiteindelijke aandeelhouder van Waard is het beursgenoteerde Chesnara Plc,
gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De onderhandelingen met Waard hebben
ruim een jaar in beslag genomen.

3.2

Voordat de overdracht kan worden uitgevoerd dient een aantal formele
handelingen te worden verricht, waaronder:
I

het horen van de Nederlandsche Bank over de voorgenomen wijzigingen
van de verzekeringen;

II

het verzoeken van een machtiging aan de rechtbank Amsterdam tot het
wijzigen van de verzekeringen;

III

het verzoeken van toestemming aan de rechters-commissarissen voor de
overdracht van de verzekeringen.

3.3

Curatoren verwachten dat in het najaar 2022 duidelijk zal worden of alle
voorwaarden in vervulling zullen gaan.

3.4

De bereikte voorwaardelijke overeenstemming houdt in hoofdlijnen in dat:
A

op de pensioenaanspraken van het (voormalige en huidige) eigen
personeel van Conservatrix en van het (voormalige en huidige) personeel
van voormalige groepsvennootschappen van Conservatrix niet gekort zal
worden;

B

het gegarandeerde kapitaal (indien van toepassing) behorende bij nog in
de toekomst te betalen premies wordt geschrapt en dat het recht op
winstdeling voor de toekomst wordt geschrapt;

2

C

de overige aanspraken van polishouders naar verwachting tussen 10% en
11% worden gekort.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de op de website van
Conservatrix gepubliceerde Q&A.
3.5

Het definitieve percentage zal pas bekend worden als de rechtbank Amsterdam de
voorgenomen wijziging van polisvoorwaarden heeft goedgekeurd. Curatoren
verwachten dat de beslissing daarover in het najaar 2022 bekend zal zijn.

4

Uitkeringen tijdens faillissement

4.1

Voor de wettelijke systematiek met betrekking tot het voldoen vanuit de boedel
van een voorschot op uitkeringen in het faillissement van een verzekeraar,
verwijzen curatoren naar de uiteenzetting in hoofdstuk 4 van hun tweede
openbare verslag.

4.2

Als gevolg van het positieve resultaat van € 55 miljoen over de eerste negen
maanden van 2021 en de vermogenstoename die daarmee samenhangt, hebben
curatoren na goedkeuring van de rechters-commissarissen besloten om de
voorlopige uitkering in geval van verzekerde voorvallen tijdens het faillissement,
met ingang van 1 december 2021 te verhogen van 70% naar 80% van het
verzekerde bedrag. Aan de polishouders die vóór 1 december 2021 reeds een
voorlopige uitkering van 70% ontvingen, is 10% nabetaald.

4.3

Daarnaast zijn de uitkeringen aan polishouders met een reeds ingegane lijfrente
of pensioenverzekering gecontinueerd op de wijze als in het tweede openbare
verslag onder 4.5 beschreven. Ook zij ontvangen met ingang van 1 december 2021
een voorlopige periodieke uitkering van 80% (met uitzondering van de exwerknemers van Conservatrix die vanwege hun hogere preferentie een periodieke
uitkering van 100% ontvangen).

4.4

Indien de beoogde portefeuille-overdracht doorgaat, zal:
(i) aan polishouders met een reeds ingegaan pensioen die voormalige werknemer
van voormalige groepsvennootschappen van Conservatrix zijn, 20% worden
nabetaald en
(ii) aan de overige polishouders die recht hebben op een uitkering wegens een
verzekerd voorval dat zich tussen de faillietverklaring (op 8 december 2020) en de
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portefeuille-overdracht heeft voorgedaan c.q. zal voordoen, tussen de 9% en 10%
worden nabetaald.
5

Verificatievergadering

5.1

Curatoren verwachten dat de verificatievergadering in dit faillissement in de
eerste helft van 2023 zal kunnen worden gehouden. Crediteuren, onder wie
polishouders, zullen daarover tijdig bericht ontvangen. De aanvankelijke planning
om de verificatievergadering in 2022 te houden wordt niet gehaald omdat het
overname-proces veel langer duurt dan aanvankelijk voorzien was.
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Crediteurencommissie

6.1

Bij beschikking van 3 maart 2021 heeft de rechtbank Amsterdam op verzoek van
enkele polishouders op de voet van artikel 74 Faillissementswet een voorlopige
commissie van schuldeisers ingesteld, bestaande uit drie personen. De rechterscommissarissen hebben een reglement voor deze commissie vastgesteld.

6.2

Er vinden op regelmatige basis vergaderingen van de crediteurencommissie
plaats.
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Communicatie met polishouders

7.1

De communicatie met polishouders vindt op de volgende manieren plaats:
−

door verzending van brieven door curatoren aan (categorieën van)
polishouders;

−

door het periodiek plaatsen van nieuwsberichten op de website van
Conservatrix;2

−

door het plaatsen van (een update van) een Q&A op die website;

−

door het uitbrengen en op de genoemde website plaatsen van openbare
verslagen als onderhavige;

−

door correspondentie via het mailadres relatiebeheer@conservatrix.nl;

−

telefonisch via het callcenter van Conservatrix;

−

door periodiek contact van curatoren met de Stichting Polishouders
Conservatrix3 die van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte
gehouden wordt.

2
3

Zie www.conservatrix.nl
Zie www.polishoudersconservatrix.nl
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8

Lopende procedures

8.1

Conservatrix is sinds begin 2020 partij bij een tweetal procedures tegen de heer
Lindberg en aan hem gelieerde vennootschappen (“Lindberg c.s.”).

8.2

De eerste procedure liep bij het Gerechtshof Den Haag en is door Lindberg c.s.
jegens Conservatrix aanhangig gemaakt. Lindberg c.s. vorderen in die procedure
vernietiging van een op 31 januari 2020 gewezen arbitraal kort geding vonnis.
Voor de achtergronden van deze procedure verwijzen curatoren naar hun tweede
openbare verslag onder 8.2 en 8.3. Op 29 maart 2022 heeft het gerechtshof een
arrest gewezen dat als bijlage aan het zesde openbare verslag gehecht is.
Curatoren zijn door het gerechtshof volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent
dat het genoemde arbitraal kort geding vonnis in stand blijft en dat Lindberg c.s.
de dwangsom van € 150 miljoen nog steeds verschuldigd zijn. Lindberg c.s.
hebben inmiddels cassatie tegen dit arrest ingesteld. Curatoren onderzoeken
momenteel wat de mogelijkheden zijn om de dwangsom ook daadwerkelijk bij
Lindberg c.s. te innen.

8.3

Daarnaast loopt er sinds begin 2020 een zogenoemde arbitrale bodemprocedure
tegen Lindberg c.s. waarin door Conservatrix dezelfde vordering als in het kort
geding is ingesteld. Curatoren zullen die bodemprocedure na de zomer
voortzetten.

9

Boedelbereddering

9.1

Curatoren werken bij de boedelbereddering nauw en constructief samen met een
gespecialiseerd team van ca. 15 personen (werknemers van Conservatrix en
ingehuurde derden). De bedrijfsactiviteiten van Conservatrix worden, in
afwachting van een mogelijke portefeuille-overdracht, vrijwel integraal
voortgezet, met toevoeging van werkzaamheden die specifiek als gevolg van het
faillissement dienen plaats te vinden (zoals het in kaart brengen van de
verificatiewaarden van alle vorderingen). Om die reden zijn alle noodzakelijke
bedrijfsprocessen sinds de faillietverklaring gecontinueerd en worden de daarmee
verband houdende kosten vanuit de boedel voldaan. Die kosten worden gedekt
door het rendement op de beleggingsportefeuille. Aan de rechters-commissarissen
wordt periodiek verantwoording afgelegd over deze uitgaven. Curatoren zullen de
ondersteuning van het team van werknemers tot tenminste 1 oktober 2022 hard
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nodig hebben. Omtrent de ondersteuning in de periode na 1 oktober 2022 zal in
de loop van het derde kwartaal van 2022 een besluit genomen worden.
10

Politieke aandacht voor Conservatrix

10.1

Conservatrix staat sinds haar faillietverklaring in de belangstelling van de politiek.
Verwezen zij in dit verband naar hoofdstuk 10 van het zesde openbare verslag.

11

Onderzoek oorzaken faillissement

11.1

Curatoren zijn wettelijk verplicht om een onderzoek te doen naar de oorzaken
van het faillissement van Conservatrix. Omdat een dergelijk onderzoek
bewerkelijk is en de prioriteit van curatoren in deze fase uitgaat naar het
continueren van de bedrijfsactiviteiten met het oog op een mogelijke
portefeuille-overdracht, heeft het onderzoek nog geen aanvang genomen.

12

Volgend openbaar verslag

12.1

Curatoren zullen hun volgende openbare verslag uitbrengen in oktober 2022.

Utrecht, 22 juli 2022
Willem Jan van Andel en Noor Zetteler,
curatoren Conservatrix
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