RAPPORTAGEVERPLICHTING OP GROND VAN ARTIKEL 18 LID 2 A VAN DE
LANDSVERORDENING ASSURANTIEBEMIDDELINGSBEDRIJF
(P.B. 2003, nr. 113) JUNCTO ARTIKEL 43 VAN DE LANDSVERORDENING
TOEZICHT VERZEKERINGSBEDRIJF (P.B. 1990, nr. 77)
WETTELIJKE BASIS
Conform artikel 18 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2003, nr. 113),
hierna te noemen de “Lab” zijn alle door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de
Bank) aangewezen personen belast met de uitvoering van de Lab bevoegd alle inlichtingen te
vragen van de assurantiebemiddelaar voor zover dat voor de vervulling van hun taak
redelijkerwijze noodzakelijk is. Artikel 43 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf
bepaalt verder dat de Bank informatie kan opvragen van een ieder die in de Nederlandse
Antillen1 bemiddelt bij of op soortgelijke wijze meewerkt aan de totstandkoming van
overeenkomsten van verzekering die verzekeraars met zetel in het buitenland in hun in het
buitenland uitgeoefende bedrijf sluiten met in de Nederlandse Antillen woonachtige of
gevestigde verzekeringnemers terzake de met zijn medewerking tot stand gekomen
overeenkomsten.
RAPPORTAGEVERPLICHTING
Op grond van het bovenstaande heeft de Bank het volgende bepaald:
Iedere assurantiebemiddelaar
Iedere assurantiebemiddelaar die in het register van assurantiebemiddelaars zoals gehouden door
de Bank overeenkomstig artikel 4 van de Lab is ingeschreven, dient binnen zes maanden na
afloop van elk boekjaar bij de Bank haar jaarrekening in, omvattende de balans en de winst-en
verliesrekening van de assurantiebemiddelaar inclusief de toelichting op deze stukken. Alle
posten in de jaarrekening dienen zoveel mogelijk gespecificeerd en toegelicht te worden.
De jaarrekening dient vergezeld te gaan van minimaal een beoordelingsverklaring van een
externe deskundige2.
Incasserende assurantiebemiddelaar
De incasserende assurantiebemiddelaar die in het register van assurantiebemiddelaars zoals
gehouden door de Bank overeenkomstig artikel 4 van de Lab is ingeschreven, dient bovendien
binnen drie weken na het einde van ieder kwartaal, een kwartaalrapportage aan de Bank te
overleggen waarin wordt vermeld de ouderdom van de aan de verzekeraar(s) verschuldigde
premies waarmee zaken wordt gedaan. Assurantiebemiddelaars dienen daartoe bijgaand
BIJLAGE I ( overzicht verschuldigde premies) te gebruiken. De rapportages over alle kwartalen
(1 tot en met 4) dienen door de feitelijke leider(s) van het assurantiekantoor te worden
ondertekend. Met betrekking tot het vierde kwartaal zal de Bank de verzekeraars verzoeken om
schriftelijk opgave te doen van de uitstaande premieschulden van alle assurantiebemiddelaars
waarmee zij zaken doen.
Vanaf 10 oktober 2010 dient waar in de tekst van de landsverordeningen melding wordt gemaakt van de
‘Nederlandse Antillen’, vervangen te worden door het Land Curaçao en het Land Sint Maarten;
2 Met een externe deskundige wordt bedoeld een Register Accountant, een Certified Public Accountant of een
Administratief Consulent met certificerende bevoegdheid.
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Niet-incasserende assurantiebemiddelaar
Bijlage I behoeft niet door de niet-incasserende assurantiebemiddelaar te worden ingevuld indien
zij kan aantonen dat zij geen premies incasseert. De niet-incasserende assurantiebemiddelaar
dient aan de Bank een verklaring van zijn verzekeraar(s) over te leggen waaruit blijkt dat hij / zij
geen premies incasseert. Indien de niet-incasserende assurantiebemiddelaar in de toekomst het
incassorecht (her-) krijgt dient hij / zij dit onmiddellijk schriftelijk aan de Bank te melden.

2

BIJLAGE 1: OVERZICHT VERSCHULDIGDE PREMIES
Naam assurantiebemiddelaar: ………………………………………………………………

OUDERDOM VAN PREMIES VERSCHULDIGD DOOR DE ASSURANTIEBEMIDDELAARS AAN
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN MET BETREKKING TOT DE BEDRIJFSVOERING OP
CURAÇAO EN OF SINT MAARTEN

Code3

Jaar

Kwartaal

Periode:
Betreffende verschuldigde premies
(1) Tot en met 90 dagen5

Premies (in NAf.) verschuldigd aan:
Vergunninghoudende
Overige verzekeraars4
verzekeraars op Curaçao
en Sint Maarten

(2) Langer dan 90 dagen maar korter dan 6
maanden
(3) Langer dan 6 maanden maar korter dan 12
maanden
(4) Langer dan 12 maanden
Totaal
Noot 1: Uitstaande Periode vangt aan op de datum waarop de verzekeringsdekking ingaat.
Noot 2: Met vergunninghoudende verzekeraars worden bedoeld, die verzekeraars die over een
vergunning zoals bepaald in artikel 9 van de Landsverordening toezichtverzekeringsbedrijf (P.B.
1990, nr. 77) beschikken.
Handtekening:
________________________________________________________
Naam Feitelijke leider(s):______________________________________________________
Datum (d/m/j):
______________________________________________________

Contact opnemen met de Bank voor de code.
In het buitenland gevestigde verzekeraars die niet over een vergunning tot uitoefening van het
verzekeringsbedrijf op Curaçao en of Sint Maarten beschikken en die op incidentele basis op Curaçao en of
Sint Maarten gelegen risico’s afdekken.
5 Assurantiebemiddelaars dienen alle premies die langer dan negentig (90) dagen verschuldigd zijn aan
verzekeringsmaatschappijen, in een aparte bijlage nader toe te lichten.
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