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Geachte heer Jongmans, 

Uw brief van 23 december 2020 inzake het faillissement van Conservatrix heb ik 
in goede orde ontvangen. 

Het faillissement van Conservatrix is een hard gelag voor alle polishouders. U 
maakt in uw brief een aantal opmerkingen over de gebeurtenissen bij 
Conservatrix in de afgelopen periode en doet een viertal verzoeken met 
betrekking tot de door mij in mijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigde 
evaluatie. 

In die brief heb ik aangekondigd dat er een onafhankelijke evaluatie zal worden 
uitgevoerd naar de gang van zaken vanaf de overdracht van Conservatrix in 2017 
tot aan het faillissement. In antwoord op schriftelijke vragen van de leden van de 
Tweede Kamer Slootweg en Omtzigt heb ik opgemerkt dat de aanloop naar de 
overdracht van Conservatrix in mei 2017 vanzelfsprekend onderdeel zal zijn van 
de onderzoeksopdracht die aan de onafhankelijke deskundigen zal worden 
gegeven. Daar valt dus ook onder de afwegingen die hebben geleid tot het besluit 
om Conservatrix over te dragen aan Trier. Daarbij geldt voorts dat de raad van 
commissarissen van DNB en ik als opdrachtgevers van de onafhankelijke 
evaluatie, de opdrachtnemers alle ruimte zullen geven om datgene te 
onderzoeken waarvan zij van oordeel zijn dat dat in hun onderzoek zou moeten 
worden betrokken.  

Daarbij heb ik toegezegd de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk nader te 
informeren over de keuze voor de onafhankelijke partij die de evaluatie zal 
uitvoeren en over de opzet van de evaluatie. Conform die toezegging zal ik de 
Tweede Kamer daarover (eerst) informeren. Ik zeg u toe op uw verzoeken ten 
aanzien van de evaluatie terug te komen zodra ik de Tweede Kamer heb 
geïnformeerd.  

U verzoekt daarnaast om financiële steun aan polishouders die schade lijden als 
gevolg van het faillissement van Conservatrix. Het uitspreken van het 
faillissement betekent dat er bij Conservatrix twee curatoren zijn benoemd om de 
belangen van de schuldeisers, waaronder ook van de polishouders, te behartigen. 
Het wettelijk stelsel voorziet daartoe in verschillende mogelijkheden voor de 
curatoren, waaronder een overdracht van (een deel van) de portefeuille 
verzekeringen. De minister van Financiën heeft daarbij geen rol. 
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Wel is er, zoals in mijn brief aan de Tweede Kamer al is aangekondigd, inmiddels 
contact geweest tussen de curatoren en de Belastingdienst om te onderzoeken 
hoe onbedoelde negatieve fiscale gevolgen van het faillissement kunnen worden 
gemitigeerd.  

Ik vertrouw erop dat de curatoren hun werk goed zullen doen teneinde een zo 
groot mogelijk deel van de aanspraken van polishouders te kunnen uitkeren. 

Hoogachtend, 
De minister van Financiën, 
Namens deze, 
 
 
 
 
J.H. Smits 
directeur Financiële Markten 
 


