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Geachte directie,

Datum

Definitief besluit tot benoeming curator

25 maart 2019

In deze brief deelt De Nederlandsche Bank NV (DNB) u mede dat zij heeft besloten
om ten aanzien van de directie van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. (Yarden) een
curator te benoemen om Yarden te ondersteunen bij haar hersteltraject om weer te
voldoen aan het wettelijk solvabiliteitsvereiste in de zin van artikel 3:57 Wet op het
financieel toezicht (Wft).

1.

Achtergrond en vaststelling overtreding

In het najaar van 2018 heeft Yarden een niet rechtsgeldig ingevoerde wijziging van
verzekeringsvoorwaarden van natura-uitvaartpakketverzekeringen ‘teruggedraaid’
en dit verwerkt in de technische voorzieningen, waardoor deze in omvang
toenamen. Dit heeft tevens geleid tot een aanzienlijke daling van de solvabiliteit, tot
onder het solvabiliteitskapitaalvereiste in de zin van artikel 3:57 Wft (SCR).
In 2018 heeft Yarden een marktverkenning laten uitvoeren voor een eventuele
overname. Vervolgens is Yarden een overnametraject gestart met één potentiële
kandidaat, op exclusieve basis.
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Bijlagen

Op 26 november 2018 heeft Yarden bij DNB de toezichtrapportage over het derde
kwartaal 2018 ingediend, waarin is gerapporteerd dat Yarden niet meer voldoet aan
de SCR. DNB beschouwt de datum van indiening van deze rapportage als de datum
waarop Yarden heeft geconstateerd dat Yarden niet meer aan de SCR voldoet.
Hierdoor werd Yarden verplicht om bij DNB een herstelplan in te dienen om binnen
zes maanden na deze constatering (dus uiterlijk op 26 mei 2019) weer te voldoen
aan de SCR (artikel 3:135, eerste lid Wft, zie brief DNB van 26 november 2018).
Op 25 januari 2019 heeft Yarden een herstelplan ter instemming voorgelegd aan
DNB. Na bestudering van dat plan heeft DNB Yarden bericht dat dit herstelplan op
onderdelen nog onvolledig was. Na een periode van intensief contact tussen DNB en
Yarden, heeft Yarden op 21 februari 2019 haar aangepaste herstelplan ingediend.
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Datum

Op 14 maart 2019 heeft DNB Yarden bericht dat zij nog geen besluit neemt over het
herstelplan totdat bepaalde onderdelen volledig zijn uitgewerkt. DNB heeft daarbij
met Yarden afgesproken dat Yarden uiterlijk op 31 maart 2019 een addendum bij
het herstelplan zal indienen, waarna DNB een besluit zal nemen of zij al dan niet
kan instemmen met het herstelplan (inclusief het addendum).

25 maart 2019
Ons kenmerk
[VERTROUWELIJK]

Naast het opstellen en uitwerken van een herstelplan, heeft Yarden zich blijvend
ingezet om een overname te realiseren. Inmiddels geldt geen exclusiviteit met één
overnamekandidaat meer. Op dit moment is de door Yarden beoogde overname nog
niet gerealiseerd.
DNB heeft Yarden op 14 en 18 maart 2019 mondeling geïnformeerd over het
voorgenomen besluit tot benoeming van een curator. In reactie daarop heeft Yarden
bij e-mail van 21 maart 2019 bij voorbaat afgezien van haar recht om een
zienswijze naar voren te brengen op het mondeling aangekondigde besluit om een
curator te benoemen. Op 22 maart 2019 heeft DNB het voorgenomen
benoemingsbesluit verstuurd en Yarden in de gelegenheid gesteld om haar
zienswijze naar voren te brengen over de volledige inhoud van dit voorgenomen
besluit (artikel 1:76, tweede lid sub b Wft). Na ontvangst van dit voorgenomen
besluit heeft de directie van Yarden DNB op dezelfde dag schriftelijk geïnformeerd
dat zij afziet van haar recht haar zienswijze naar voren te brengen, zodat
[VERTROUWELIJK] als curator zo snel mogelijk kan worden benoemd.

2.

Overwegingen ten aanzien van de benoeming van een
curator

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat Yarden niet meer voldeed aan de SCR,
heeft Yarden zich voortdurend ingespannen om te komen tot structureel herstel.
Yarden beschouwt een overname (eventueel in combinatie met het toepassen van
een wijzigingsbeding/ en bloc-clausules ten aanzien van naturauitvaartpakketverzekeringen) als de beste oplossing voor een duurzaam herstel in
het belang van haar polishouders. Yarden bevindt zich op dit moment in de
wettelijke herstelperiode. DNB is zich bewust dat de termijnen in deze periode kort
zijn, zeker in het licht van de aard en omvang van de benodigde werkzaamheden.
DNB heeft Yarden op 14 en 18 maart 2018 al mondeling op de hoogte gesteld van
haar voornemen om een curator ten aanzien van de directie van Yarden te
benoemen. Doel van de voorgenomen benoeming van de curator is om samen met
de directie op tijd en gedegen de juiste acties te kunnen (laten) verrichten opdat
duurzaam herstel van de solvabiliteitspositie wordt bereikt.
DNB heeft zich vergewist van de mogelijke negatieve gevolgen van een eventuele
benoeming van een curator. In dat kader heeft DNB Yarden gevraagd om mogelijke
trigger events in overeenkomsten van Yarden te laten onderzoeken door haar
juridisch adviseur. Daarop heeft Yarden DNB laten weten dat geen sprake is van
trigger events in deze overeenkomsten die een benoeming van een curator in de
weg staan (e-mail van 20 maart 2019).
Ten slotte neemt DNB in aanmerking het bericht van de directie van Yarden, dat zij
“alles op alles” zet om het solvabiliteitstekort tijdig te herstellen en om die reden
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geen bezwaar heeft tegen een benoeming van een curator voor beperkte duur.
Daarbij heeft Yarden aan DNB gevraagd om de beoogde curator zo snel mogelijk in
te zetten (e-mail van 21 maart 2019).
Met inachtneming van het bovenstaande en het zwaarwegend belang bij naleving van
de SCR en in het belang van de polishouders van Yarden, acht DNB de benoeming
van een curator in dit geval opportuun en proportioneel.

3.
3.1

Datum
25 maart 2019
Ons kenmerk
[VERTROUWELIJK]

Besluit tot benoeming curator
Wettelijke grondslag en bevoegdheid DNB

DNB kan besluiten om een curator te benoemen in het geval dat de vastgestelde
overtreding een adequate functionering van een verzekeraar ernstig in gevaar
brengt (artikel 1:76, eerste en tweede lid sub b Wft). Zoals hiervoor vastgesteld,
voldoet Yarden niet aan hetgeen ingevolge artikel 3:57, eerste lid Wft is bepaald
(SCR). Daarnaast blijkt uit de laatste kwartaalrapportages dat de situatie
betreffende het voldoen aan hetgeen in artikel 3:53, zesde lid Wft is bepaald (MCR),
kwetsbaar is.
Gelet op de aard en omvang van deze overtreding en de mogelijkheid dat de
solvabiliteit verder daalt, is DNB van oordeel dat de vastgestelde overtredingen een
adequate functionering van Yarden ernstig in gevaar brengt in de zin van artikel
1:76, tweede lid, sub b, Wft.

3.2

Benoeming curator en opdracht aan de curator

DNB heeft besloten om [VERTROUWELIJK] te benoemen ten aanzien van de
directie van Yarden Uitvaartverzekering N.V. op grond van artikel 1:76, eerste en
tweede lid sub b Wft tot en met 30 augustus 2019.
DNB heeft besloten om de curator ten aanzien van de directie te benoemen, nu dit
orgaan belast is met de algehele leiding en de gang van zaken bij Yarden en zij het
orgaan is dat de vennootschap naar buiten toe vertegenwoordigt.
De curator zal zich in het bijzonder door de belangen van polishouders van Yarden
dienen te laten leiden.
DNB heeft besloten om de volgende opdracht aan de curator te geven:
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(1) De curator ondersteunt de directie van Yarden in het hersteltraject, zodat Yarden
weer aan de SCR voldoet.
(2) In het bijzonder ziet de curator erop toe dat Yarden het herstelplan deugdelijk
uitwerkt en (na instemming van DNB) uitvoert, in het bijzonder ten aanzien van
de toepassing van een wijzigingsbeding/ en bloc clausules in naturauitvaartpakketverzekeringen en de communicatie daarover.
(3) In een kort tijdsbestek (aantal weken) verkent de curator de markt voor
overnamekandidaten en ondersteunt hij Yarden bij een eventueel
overnametraject indien en voor zover dit een herstel binnen de wettelijke
hersteltermijn niet in de weg staat.
(4) Indien nodig ziet de curator erop toe dat de juiste externe deskundige(n)
wordt/worden ingezet op basis van een juiste opdracht en adequate data.
(5) De curator dient tweewekelijks, of vaker in geval van belangrijke
ontwikkelingen, aan DNB te rapporteren over de voortgang. Daarbij gaat de
curator in ieder geval in op de slagingskans van een overname en/of een
eventuele inzet van een wijzigingsbeding en en bloc clausules daarbij.
(6) De curator zal DNB uiterlijk op 12 april 2019 adviseren over de vraag of het
zinvol is de hersteltermijn waarbinnen Yarden weer aan de SCR moet voldoen, te
verlengen in de zin van artikel 3:135, vierde lid Wft.

Datum
25 maart 2019
Ons kenmerk
[VERTROUWELIJK]

Zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, past DNB bovenstaande opdracht
aan de curator bij besluit aan en/of verlengt zij de benoemingstermijn van de
curator. DNB trekt het besluit tot benoeming van de curator in zodra Yarden weer
voldoet aan hetgeen ingevolge artikel 3:57 Wft inzake de SCR is bepaald (artikel
1:76, negende lid Wft).
3.3

Rechtsgevolgen van het besluit tot benoeming van de curator

Na bekendmaking van het (formele) besluit tot benoeming van de curator aan
Yarden, mag de directie van Yarden haar bevoegdheden slechts uitoefenen na
goedkeuring door de curator en met inachtneming van de opdrachten van de
curator (artikel 1:76, vijfde lid Wft). De gevolgen van een benoeming van de
curator zijn verder omschreven in artikel 1:76, achtste lid Wft:
i)
De directie van Yarden moet de curator alle medewerking verlenen;
ii)
elke persoon die deel uitmaakt van de directie is hoofdelijk
aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelingen, die zijn
verricht in strijd met het benoemingsbesluit, tenzij het verrichten van
deze handelingen niet aan hem is te verwijten en hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te
wenden en
iii)
dergelijke handelingen zijn, voor zover het rechtshandelingen zijn,
vernietigbaar, indien de wederpartij wist of behoorde te weten dat de
vereiste goedkeuring ontbrak.
Om te voorkomen dat de reguliere bedrijfsvoering van Yarden wordt belemmerd,
staat DNB de directie of vertegenwoordigers van Yarden toe om bepaalde
rechtshandelingen zonder goedkeuring van de curator te verrichten,
te weten alle rechtshandelingen die nodig zijn om de verplichtingen van de
verzekeringsovereenkomsten na te komen en alle overige betalingen tot een
drempelbedrag van EUR 100.000 (artikel 1:76, achtste lid sub b Wft).
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4.

Kostenbesluit

Datum
25 maart 2019

DNB zal de kosten die zij maakt voor de toepassing van artikel 1:76 Wft in rekening
brengen bij Yarden op grond van artikel 16 Wet bekostiging financieel toezicht.
Onder deze kosten verstaat DNB de kosten die de curator in rekening brengt bij
DNB. In dat verband wijst DNB erop dat de benoemingstermijn beperkt zal zijn,
DNB een redelijk uurtarief is overeengekomen en dat de curator maandelijks zal
factureren aan DNB om controle te houden op de omvang van de uiteindelijke
kosten.

5.

Ons kenmerk
[VERTROUWELIJK]

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit bezwaar worden gemaakt. U kunt uw bezwaarschrift
elektronisch indienen via: www.dnb.nl/bezwaarmaken. U kunt uw bezwaarschrift ook
per post indienen bij:
De Nederlandsche Bank NV
Divisie Juridische zaken
Afdeling Toezicht en wetgeving
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

[VERTROUWELIJK]
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