Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering
"Conservatrix" N.V.
[VERTROUWELIJK]
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Kenmerk
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Onderwerp
Intrekken vergunning Conservatrix

Geachte directie,
Hierbij deelt De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) u mee dat zij heeft besloten de
vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar die DNB op 26
februari 1988 heeft verleend aan Nederlandsche Algemeene Maatschappij van
Levensverzekering ‘Conservatrix’ N.V. (Conservatrix), in te trekken (artikel 1:104,
tweede lid, sub a, Wet op het financieel toezicht, Wft).
1.

ACHTERGROND

Op 4 maart 2020 heeft DNB van Conservatrix de rapportage over het vierde kwartaal
van 2019 ontvangen waaruit is gebleken dat Conservatrix niet voldoet aan het
minimumkapitaalvereiste (MCR). In deze rapportage heeft Conservatrix een MCRratio van -327% opgenomen.
Bij brief van 5 maart 2020 heeft DNB Conservatrix gewezen op haar wettelijke
verplichting om binnen één maand na haar constatering dat Conservatrix niet meer
aan de MCR voldoet (in dit geval uiterlijk op 4 april 2020) een financieel
kortetermijnplan bij DNB in te dienen om uiterlijk binnen drie maanden na deze
constatering (in dit geval uiterlijk op 4 juni 2020) te herstellen tot een MCR-ratio van
minimaal 100%).1 Een financieel kortetermijnplan behoeft de instemming van DNB.
Bij brief van 3 april 2020 heeft Conservatrix DNB geïnformeerd dat zij ter uitvoering
van het vereiste financieel kortetermijnplan (artikel 3:136, eerste lid, Wft) verwijst
naar het geactualiseerd herstelplan dat Conservatrix bij e-mail van 20 februari 2020
bij DNB heeft ingediend. Dat herstelplan was aanvankelijk bedoeld voor herstel tot
het solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR).
Bij brief van 2 mei 2020 heeft Conservatrix DNB bericht dat herstel van de SCR binnen
de hersteltermijn (tot 6 mei 2020) niet mogelijk, dan wel waarschijnlijk was, en heeft
zij een uitgebreide toelichting daarop gegeven. DNB heeft bij besluit van 4 mei 2020
volledigheidshalve niet ingestemd met dit herstelplan voor zover dat strekte tot
herstel van de SCR. Sindsdien kwalificeerde het geactualiseerd herstelplan uitsluitend
als financieel kortetermijnplan in de zin van artikel 3:136, eerste lid Wft dat ter
instemming aan DNB was voorgelegd.

1

Artikel 3:136, eerste lid Wft en artikel 4 van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen
beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.
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Bij brief van 29 mei 2020 heeft Conservatrix DNB bericht dat herstel van de MCR
binnen de hersteltermijn die liep tot en met 4 juni 2020 niet mogelijk bleek, voorzien
van een toelichting. In reactie daarop heeft DNB bij besluit van 2 juni 2020
volledigheidshalve niet ingestemd met het financieel kortetermijnplan en de gevolgen
daarvan toegelicht (zoals de intrekking van de vergunning en beperking van de
beschikkingsbevoegdheid over door DNB aan te wijzen waarden).
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Bij brief van 16 juni 2020 heeft DNB vervolgens aan Conservatrix laten weten
voornemens te zijn twee besluiten te nemen:
(i) een besluit tot intrekking van de vergunning van Conservatrix op grond van
artikel 1:104, tweede lid 2, sub a, Wft, en
(ii) een besluit tot beperking van de bevoegdheid van Conservatrix om te beschikken
over door DNB aangewezen waarden op grond van artikel 3:137, tweede lid, Wft.
Na het verstrijken van de wettelijke SCR- en MCR hersteltermijnen heeft de directie
van Conservatrix opdracht gegeven aan een extern bureau, [VERTROUWELIJK], om
een marktverkenning te laten uitvoeren. Daarmee wilde de directie de mogelijkheid
onderzoeken van een aandelen- of portefeuilleoverdracht om alsnog op eigen kracht
een oplossing te vinden voor haar financiële problemen in het belang van de
polishouders.
De uitkomst van deze marktverkenning [VERTROUWELIJK], waaruit - kort gezegd
- blijkt dat een overdracht van portefeuille of aandelen niet mogelijk is zonder
toepassing van een omvangrijke en bloc-wijziging van polisvoorwaarden. De directie
van Conservatrix heeft op 24 augustus 2020 – met unanieme instemming van de
raad van commissarissen – definitief besloten dat het voortzetten van het
verkooptraject niet zinvol is en dat Conservatrix dit traject zal staken. Aan dit besluit
ligt ten grondslag dat de directie om juridische, financiële, operationele,
communicatieve en morele redenen een omvangrijke en bloc-wijziging niet in het
belang van de polishouders acht. DNB heeft de onderbouwing van dit besluit
ontvangen bij brief van 26 augustus 2020.
DNB heeft Conservatrix, op haar verzoek, tot 25 augustus 2020 de gelegenheid
gegeven om haar zienswijze in te dienen op de voorgenomen besluiten. Conservatrix
heeft bij brief van 25 augustus 2020 haar zienswijze ingediend, waarbij onder meer
is gewezen op haar besluit om het verkooptraject te staken.
De aandeelhouder [VERTROUWELIJK] heeft bij brief van 7 augustus 2020 een
reactie gestuurd op de voorlopige besluiten van DNB.
Op 8 december 2020 heeft DNB op grond van artikel 213abis Faillissementswet een
faillissementsrekest en een advies over de uitvoering van het faillissement van
Conservatrix ingediend bij de rechtbank Amsterdam. Ingevolge artikel 213d
Faillissementswet dient DNB de vergunning van Conservatrix in te trekken, indien
deze op het tijdstip van de faillietverklaring nog een vergunning heeft.
2.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE INTREKKING VERGUNNING

Op basis van de rapportage over het vierde kwartaal 2019 heeft DNB vastgesteld dat
Conservatrix ultimo 2019 niet voldeed aan de MCR. Sindsdien heeft Conservatrix
rapportages ingediend, waaruit blijkt dat Conservatrix tot op heden niet voldoet aan
de SCR en MCR.
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Zienswijze directie van Conservatrix
De directie van Conservatrix heeft in haar zienswijze onderbouwd waarom het
verkooptraject niet heeft geresulteerd in een private oplossing die leidt tot herstel
van de wettelijk voorgeschreven solvabiliteit van Conservatrix. Omdat het
verkooptraject is beëindigd acht de directie het behoud van de vergunning niet meer
relevant en heeft zij geen bezwaar tegen het intrekken daarvan.
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[VERTROUWELIJK]
Conclusie
Nu is vast komen te staan dat Conservatrix niet binnen de wettelijke hersteltermijn
- en overigens ook niet daarbuiten- de MCR heeft kunnen herstellen, is DNB op grond
van artikel 1:104, tweede lid, sub a, Wft gehouden om de vergunning van
Conservatrix voor het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar in te trekken.
3.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN EEN AFWIKKELTERMIJN

Op grond van artikel 1:104, derde lid, Wft kan DNB besluiten dat Conservatrix binnen
een door DNB te bepalen termijn haar bedrijf afwikkelt. In het voorgenomen besluit
heeft DNB een afwikkeltermijn tot uiterlijk 31 december 2020 opgenomen. DNB
achtte deze termijn destijds redelijk, omdat deze aansloot bij de tijdlijnen van het
verkooptraject dat op dat moment nog liep. Met de faillietverklaring zal de
faillissementscurator voor de afwikkeling zorgdragen en is het bepalen van een
afwikkeltermijn bij de intrekking van de vergunning niet meer relevant. In verband
hiermee laat DNB de reactie van [VERTROUWELIJK] op de in het voorgenomen
besluit opgenomen afwikkeltermijn buiten beschouwing.
4.

OVERWEGINGEN
TEN
AANZIEN
BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID

VAN

DE

BEPERKING

Indien DNB gehouden is de vergunning in te trekken, is DNB tevens gehouden de
beschikkingsbevoegdheid van Conservatrix te beperken in de zin van artikel 3:137,
tweede lid, Wft. DNB heeft in het voorgenomen besluit invulling gegeven aan deze
verplichting, waarop de directie van Conservatrix een zienswijze heeft ingediend. Nu
het faillissement is uitgesproken, is de directie van Conservatrix niet meer
beschikkingsbevoegd. Het beperken van de beschikkingsbevoegdheid is daarmee niet
meer relevant. In verband hiermee laat DNB de zienswijze van Conservatrix op het
voorgenomen besluit ten aanzien van de beperking beschikkingsbevoegdheid buiten
beschouwing.
5.

BESLUIT TOT INTREKKING VERGUNNING

DNB besluit hierbij op grond van artikel 1:104, tweede lid, sub a, Wft de vergunning
van Conservatrix in te trekken en ziet daarbij af van het bepalen van een
afwikkeltermijn. DNB ziet af van een besluit om de beschikkingsbevoegdheid in de
zin van artikel 3:137, tweede lid, Wft te beperken.
6.

SLOTOPMERKING

Dit intrekkingsbesluit is gericht tot Conservatrix, die is vertegenwoordigd door de
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directie. DNB gaat ervan uit de raad van commissarissen en de aandeelhouder op de
hoogte worden gebracht van deze brief.
7.
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BEZWAAR

Tegen bovengenoemd besluit 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
Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank NV
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