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PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 29ste januari
2009 tot wijziging van het Landsbesluit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf1
_____________
IN NAAM DER KONINGIN!
______
DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is het bedrag dat een verzekeraar aan de Bank van de Nederlandse Antillen
(hierna: de Bank) ingevolge artikel 30, tweede lid, van het Landsbesluit bijzondere
vergunningen verzekeringsbedrijf (hierna: het Landbesluit) dient te betalen voor de door de
Bank uit te oefenen toezicht te verhogen, daar de kosten ter uitvoering van het Landsbesluit
sedert de inwerkingtreding van het Landsbesluit zijn toegenomen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I
In artikel 30, tweede lid, eerste volzin, van de Landsbesluit bijzondere vergunningen
verzekeringsbedrijf wordt “f. 3000” vervangen door: NAF. 7.500,--, met dien verstande dat dit
bedrag met ingang van 1 januari 2010, 1 januari 2011 en 1 januari 2012 respectievelijk, NAF
10.000,--, NAF. 12.500,--, NAF. 15.000,-- luidt.

Artikel II
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het
Publicatieblad waarin het geplaatst is en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Gegeven te Curaçao, 29 januari 2009
F.M. D.L.S. GOEDGEDRAG
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De Minister van Financiën,
E.T.M. DE LANNOOY

Uitgegeven de 28ste februari 2009
De Minister van Algemene Zaken
en Buitenlandse Betrekkingen,
E.S. DE JONGH-ELHAGE
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 29ste januari 2009 tot wijziging van het Landsbesluit bijzondere
vergunningen verzekeringsbedrijf1
1. Algemeen
De toezichtswerkzaamheden van de Bank van de Nederlandse Antillen (hier: de Bank) en als
gevolg daarvan de kosten verbonden aan dit toezicht, zijn over de jaren heen toegenomen. Dit is
mede het gevolg van ontwikkelingen wereldwijd op het gebied van verzekeringen en vereisten
die internationaal gesteld worden aan toezichthoudende instanties. Deze ontwikkelingen
brengen onder meer met zich mee dat toezichtsregimes aangepast dienen te worden. De
financiële gevolgen van deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de Bank aan de Regering
heeft voorgesteld om met ingang van het jaar 2009 een groter deel van de kosten voortvloeiende
uit haar toezichtswerkzaamheden op de verzekeraar af te wentelen.
Ter dekking van de kosten gemaakt ter uitvoering van het Landsbesluit bijzondere vergunningen
verzekeringsbedrijf (hierna: het Landsbesluit) acht de Regering reëel een over vier jaren
gefaseerde verhoging van het huidige bedrag van NAF. 3000,-- naar NAF. 15.000,--. In
onderstaand tabel wordt de jaarlijkse bijdrage vanaf 1 januari 2009 samengevat.
Vanaf
1-1-2009
1-1-2010
1-1-2011
1-1-2012
en
daaropvolgende
jaren

Bijdrage
NAF. 7.500,-NAF. 10.000,-NAF. 12.500,-NAF. 15.000,--

2. Financiële paragraaf
Het belang van een goed gestructureerde en financieel gezonde sector is door de Regering
onderkend. De mogelijkheid om de kosten van het toezicht door de onder toezicht staande
instellingen te laten dragen is dan ook wettelijk geregeld.
Naast deze directe kosten gebaseerd op de brutolonen van het ten behoeve van het toezicht op
het verzekeringsbedrijf werkzame personeel, zijn er tevens indirecte kosten te onderscheiden
zoals onder andere, automatiseringskosten, juridische en beleidsmatige kosten en de
overheadkosten van de Bank.
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Bij een intern onderzoek bij de Bank is gebleken dat sinds de inwerkingtreding van het
Landsbesluit aan de sector voor wat betreft de toezichtswerkzaamheden slechts een fractie van
de totale door de Bank gemaakte directe en indirecte kosten van het toezicht in rekening wordt
gebracht. Op basis van de huidige minimale uit te voeren werkzaamheden, worden evenmin de
gemaakte toezichtskosten gedekt. Met de introductie van de nieuwe tarieven zal de Bank de
kosten voor het houden van toezicht op deze instellingen gedeeltelijk kunnen dekken.

De Minister van Financiën,
E.T.M. DE LANNOOY

