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Onderwerp 

Definitieve wijzigingsbesluiten benoeming curator  

 
 

 
Wijzigingsbesluiten benoeming curator  

 

 

Geachte directie, 

 

Met deze brief deelt De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) u twee besluiten mee. DNB is 

allereerst voornemens [VERTROUWELIJK] als curator te benoemen ten aanzien van de 

Raad van Commissarissen van Nederlandsche Algemeene Maatschappij van 

Levensverzekering (Conservatrix). DNB is daarnaast voornemens de opdracht van 

[VERTROUWELIJK] als curator ten aanzien van de directie van Conservatrix te wijzigen, 

die dan ook van toepassing zal zijn voor de Raad van Commissarissen.  

 

Deze brief is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 beschrijft DNB de aanleiding van de 

wijzigingsbesluiten. Paragraaf 2 bevat de overwegingen ten aanzien van de 

wijzigingsbesluiten, die in paragraaf 3 zijn beschreven. Paragraaf 4 bevat de 

bezwaarclausule en paragraaf 5 bevat een slotopmerking over de wettelijk verplichte 

publicatie.   

1. Aanleiding wijzigingsbesluiten  

Omdat Conservatrix heeft besloten dat het voortzetten van het verkooptraject niet zinvol 

is en zij dit traject heeft gestaakt, moest DNB beoordelen of die besluitvorming van 

Conservatrix zorgvuldig heeft plaatsgevonden en daarmee alle alternatieve maatregelen 

tot herstel van de financiële positie waren uitgeput. Conservatrix belandde hierdoor in een 

fase waarin zij zich moest voorbereiden op besluitvorming van DNB over de wijze van 

afwikkeling van Conservatrix. In de tussentijd moest de continuïteit van de directe 

operationele processen van Conservatrix gewaarborgd blijven in het belang van de 

polishouders. Bij brief van 14 september 2020 heeft DNB Conservatrix daarom 

medegedeeld dat zij op grond van artikel 1:76, eerste en tweede lid aanhef en onder b Wft 

heeft besloten ten aanzien van de directie van Conservatrix [VERTROUWELIJK] als 

curator te benoemen (Benoemingsbesluit). Deze benoeming loopt tot en met 31 december 

2020. Het doel van dit Benoemingsbesluit is dat de directie van Conservatrix wordt 

ondersteund in de periode waarin DNB besluit over de wijze van afwikkeling van 

Conservatrix. Voor de verdere achtergrond en toezichthistorie wordt verwezen naar de 

brief van 14 september 2020.   

 

Op 30 oktober 2020 heeft DNB de directie van Conservatrix mondeling aangekondigd dat 

zij alle noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden verricht om de rechtbank Amsterdam 

te verzoeken het faillissement van Conservatrix uit te spreken  (artikel 213a 

Faillissementswet). DNB heeft Conservatrix op 30 oktober 2020 en 6 november 2020 reeds 

mondeling geïnformeerd over de uitbreiding van het Benoemingsbesluit. Conservatrix heeft 
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aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. DNB heeft op 6 november 2020 de 

voorgenomen wijzigingsbesluiten aan Conservatrix gestuurd en belanghebbenden in de 

gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Op 6 november 2020 heeft DNB de 

voorgenomen wijzigingsbesluiten aan de AFM gestuurd, mondeling toegelicht en gevraagd 

om haar zienswijze. Bij brief van 8 november 2020 heeft Conservatrix bevestigd dat zij 

geen zienswijze zal indienen. Bij e-mail van 8 november 2020 heeft de AFM bericht dat de 

AFM geen bezwaar heeft tegen de uitbreiding van het Benoemingsbesluit.  

2. Overwegingen ten aanzien van de aanpassing van de opdracht  

 

De directie van Conservatrix blijft ook deze periode verantwoordelijk voor het voorzetten 

van de verzekeringsactiviteiten, met behoud van zoveel mogelijk waarde voor de 

polishouders. Deze onzekere en complexe periode in de aanloop naar een 

faillissementsaanvraag en -procedure brengt voor de directie én de Raad van 

Commissarissen een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. DNB acht het daarom 

gerechtvaardigd dat zij [VERTROUWELIJK] ook als curator benoemt ten aanzien van de 

Raad van Commissarissen van Conservatrix. Het doel hiervan is dat de Raad van 

Commissarissen wordt ondersteund in de periode voorafgaand aan het verzoek van DNB 

aan de rechtbank Amsterdam om het faillissement van Conservatrix uit te spreken. DNB 

acht het verder gegeven de huidige situatie noodzakelijk dat de opdracht van 

[VERTROUWELIJK] wordt gewijzigd.  

3. Besluiten tot wijziging van het Benoemingsbesluit  

3.1 Benoeming curator ten aanzien van Raad van Commissarissen 
DNB kan op grond van artikel 1:76, eerste lid van de Wft een curator benoemen ten aanzien 

van alle of bepaalde organen of vertegenwoordigers van een financiële onderneming indien 

die financiële onderneming niet voldoet aan hetgeen ingevolge deze wet is bepaald. 

Conservatrix voldoet niet aan hetgeen ingevolge artikel 3:53, eerste en vierde lid alsmede 

artikel 3:57, eerste en derde lid van de Wft is bepaald. Vanwege de aard, omvang en duur 

van beide overtredingen en het feit dat Conservatrix zelf niet meer in staat is deze te 

beëindigen, is DNB van oordeel dat beide overtredingen het adequaat functioneren van 

Conservatrix ernstig in gevaar brengen in de zin van artikel 1:76, tweede lid, sub b van de 

Wft. DNB is daarom voornemens [VERTROUWELIJK] ten aanzien van de Raad van 

Commissarissen als curator te benoemen voor de duur tot en met 31 december 2020 (in 

lijn met de duur van het Benoemingsbesluit). Doel daarvan is dat ook de Raad van 

Commissarissen wordt ondersteund door de curator.  

3.2 Wijziging opdrachtomschrijving 
Met inachtneming van de nieuwe situatie waarin DNB noodzakelijke voorbereidingen treft 

om de rechtbank Amsterdam te verzoeken het faillissement uit te spreken en het 

voornemen van DNB om naast de directie ook ten aanzien van de Raad van 

Commissarissen [VERTROUWELIJK] als curator te benoemen, past DNB hierbij de 

opdracht van de curator als volgt aan: 

 

De curator dient zich in het bijzonder door de belangen van polishouders van Conservatrix 

te laten leiden. Met het oog op de bescherming van de belangen van polishouders, geeft 

DNB de volgende opdracht aan de curator:  

1. De curator ondersteunt de directie en de Raad van Commissarissen om het 

verzekeringsbedrijf voort te zetten met behoud van zoveel mogelijk waarde voor de 

polishouders;  

2. De curator ondersteunt de directie en de Raad van Commissarissen bij het 

verstrekken van informatie aan DNB en andere werkzaamheden die nodig zijn voor 

de voorbereiding van een faillissementsaanvraag en advies door DNB;  
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3. De curator ondersteunt de directie en de Raad van Commissarissen in haar 

communicatie aan de polishouders en andere stakeholders; 

4. Conservatrix kan alleen na goedkeuring van de curator rechtshandelingen uitvoeren 

(artikel 1:76, vijfde lid Wft). De curator beoordeelt daarom ook alle betalingen die de 

directie voornemens is uit te voeren. Voor de praktische uitvoering heeft de curator 

al procedurele afspraken gemaakt met de directie;  

5. De curator dient wekelijks aan DNB te rapporteren over de relevante ontwikkelingen 

(in het bijzonder de lopende juridische procedures) en de criteria die de curator 

hanteert bij de goedkeuring van de betalingen of vaker zodra de omstandigheden 

daartoe aanleiding geven. 

 

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, past DNB bovenstaande opdracht 

aan de curator opnieuw aan.  

4. Bezwaarclausule 

 

Tegen bovengenoemde besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken 

na de dag van bekendmaking van het besluit bezwaar worden gemaakt. Dat kan 

elektronisch via: www.dnb.nl/bezwaarmaken of per post bij: 

 

De Nederlandsche Bank NV 

Divisie Juridische zaken 

Afdeling Toezicht en wetgeving 

Postbus 98 

1000 AB  Amsterdam  

 

5. Slotopmerking 

Op het moment dat de definitieve wijzigingsbesluiten onherroepelijk zijn geworden, vereist 

artikel 1:97 Wft in beginsel dat DNB dit besluit openbaar maakt. Zodra dit aan de orde is, 

ontvangt Conservatrix van DNB een voornemen tot openbaarmaking waarop Conservatrix 

te zijner tijd kan reageren met een zienswijze.  

 

Hoogachtend, 

De Nederlandsche Bank N.V.  

 

 

 

 

 

[VERTROUWELIJK]    [VERTROUWELIJK] 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


