
202209xx Brief DNB aa n St ich ting Po lishoude rs202209xx Brief DNB aa n St ich ting Po lishoude rsConse rvatrix 
 
 
 
 
 
 

DNB BriefKeemink, K.M. (Clarina) (TV_LU V) 

De Nederlandsche Bank N.V. 

Toezicht Verzekeraars 

 

 

 

Postbus 98 

1000 AB Amsterdam 

+31 20 524 91 11 

www.dnb.nl 

 

Handelsregister 3300 3396 

BTW: NL003569056B01 

Datum 

27 september 2022 

 

Uw kenmerk 

RvB/103563/218506 

 
Ons kenmerk 

P285-1322959092-2326 

 

Behandeld door 

 

Telefoonnummer: 

 

 

Mailadres: 

 

 

Bijlagen 

 

Pagina 

1 van 2 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onderwerp 

Reactie op uw brief inzake Stichting Polishouders Conservatrix d.d. 15 september 
2022  
 
 
Geachte heer Van Beem,  
 
Hartelijk dank voor uw brief van 15 september 2022. Wij hebben deze in goede orde 
ontvangen. Wij begrijpen dat de Stichting Polishouders Conservatrix (hierna: de 
Stichting) de ontwikkelingen rond het faillissement van Conservatrix nauwlettend 
volgt. In uw brief uit u uw zorgen over de voorgenomen overdracht van de 
verzekeringsovereenkomsten van Conservatrix aan Waard Leven N.V., waarover de 
curatoren mededelingen hebben gedaan in hun zevende openbare verslag en via de 
website van Conservatrix. De curatoren hebben hierin ook aangekondigd dat de 
verzekeringsovereenkomsten bij de overdracht zullen worden gewijzigd.  
 
In uw brief stelt u begrijpelijke vragen. Deze vragen zullen wij zorgvuldig betrekken 
bij onze voorbereiding van onze inbreng bij de rechtbank over de wijzigingen van de 
polisvoorwaarden en het advies dat wij aan de curatoren geven over de portefeuille-
overdracht, zoals wij hieronder nader toelichten.  
 
De curatoren, die in december 2020 zijn benoemd door de rechtbank Amsterdam, 
hebben tot taak het faillissement van Conservatrix af te wikkelen. In het belang van 
de polishouders hebben zij onderzocht of - en zo ja, onder welke voorwaarden - de 
verzekeringsovereenkomsten kunnen worden overgedragen aan een andere 
verzekeraar. Om een overdracht mogelijk te maken kan het helaas noodzakelijk zijn 
om de polisvoorwaarden te wijzigen. De Faillissementswet biedt de curatoren daartoe 
de mogelijkheid met machtiging van de rechtbank. Voor de wijziging van 
polisvoorwaarden en voor de overdracht is geen toestemming van DNB vereist.1 Wel 
volgt uit de Faillissementswet dat DNB door de rechtbank wordt gehoord over de 
wijzigingen van de verzekeringsovereenkomsten en dat curatoren aan DNB een 
advies vragen over de overdracht van de verzekeringsovereenkomsten.  
 
Wij willen benadrukken dat bij de inbreng van DNB het belang van de polishouders 
steeds voorop staat. Wij stellen het dan ook op prijs dat u de in uw brief genoemde 
aspecten onder de aandacht van DNB heeft gebracht. In uw brief vraagt u ons om 
inhoudelijk in te gaan op de zorgen die worden geuit. Momenteel zijn wij nog bezig 
met de voorbereiding van onze inbreng bij de rechtbank over de wijzigingen van de 
polisvoorwaarden en het advies dat wij aan de curatoren geven over de 
portefeuilleoverdracht. In deze brief kunnen wij niet vooruitlopen op de afronding 
daarvan. Wij kunnen u wel meegeven dat DNB geen partij is in het commerciële 
proces tussen de curatoren en Waard Leven N.V. De wijzigingen zijn daarnaast door 

 
1 DNB zal wel met de, door curatoren gecommuniceerde, voorgenomen fusie van de 
dochteronderneming van Waard Leven N.V. met Waard Leven N.V.  moeten instemmen op grond van 
afdeling 3.5.1a Wet op het financieel toezicht (Wft). 
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de curatoren voorgesteld, die daarbij de belangen van de gezamenlijke crediteuren 
behartigen, en zullen, zoals gezegd, worden beoordeeld door de rechtbank in het 
kader van het verlenen van de machtiging uit hoofde van de Faillissementswet. DNB 
ziet het daarbij als haar taak om de wijzigingen en de overdracht te beoordelen vanuit 
het prudentiële wetgevingskader en daarbij de belangen van de polishouders te 
borgen.  
 
Wij danken u nogmaals voor uw brief. Mocht u prijs stellen op een mondelinge 
toelichting, dan zijn wij hiertoe graag bereid.  
 
Met vriendelijke groet, 
De Nederlandsche Bank N.V. 

 
Armand Schouten 
Divisiedirecteur 


