*************************
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
26 november 2013
*************************
====================================================================
AB 2003 no. 11

Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 31 van de Landsverordening toezicht
verzekeringsbedrijf

Citeertitel: Landsbesluit gekwalificeerde deelneming verzekeringsbedrijf
Vindplaats : AB 2003 no. 11
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
1. Voor het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een verzekeringsbedrijf of het uitoefenen van enige
zeggenschap, verbonden aan een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank
vereist. Aan het toestemming kunnen voorwaarden en beperkingen worden
verbonden en voorschriften worden gesteld.
2. De Bank verleent een schriftelijk toestemming als bedoeld in
het eerste lid, tenzij de Bank van oordeel is dat de handeling in
strijd is of kan komen met een gezond beleid voor verzekeraars, of tot
een ongewenste ontwikkeling binnen het verzekeringswezen of de financiële sector zou kunnen leiden.
3. Ingeval het houden, het verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar is verricht, zonder dat voor
die handeling toestemming is verkregen of de bij de toestemming gestelde beperkingen niet in acht zijn genomen, maakt de in overtreding
zijnde natuurlijke persoon of rechtspersoon binnen een door de Bank te
bepalen termijn de verrichte handeling ongedaan, dan wel neemt zij de
beperkingen alsnog in acht. Deze verplichting vervalt, indien voor de
desbetreffende handeling alsnog toestemming wordt afgegeven, dan wel
de niet in acht genomen beperkingen worden ingetrokken.
4. Ingeval het uitoefenen van enige zeggenschap, verbonden aan
een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar, geschiedt zonder
dat voor die handeling toestemming is verkregen, of de bij een verleende toestemming gestelde beperkingen niet in acht zijn genomen, is
een mede door de uitgeoefende zeggenschap tot stand gekomen besluit,
op vordering van de Bank, vernietigbaar door het Gerecht, indien het
besluit, zonder dat de desbetreffende zeggenschap zou zijn uitgeoefend, anders zou hebben geluid, dan wel niet zou zijn genomen, tenzij
voor het tijdstip van de uitspraak alsnog toestemming wordt verleend,
dan wel de niet in acht genomen beperkingen worden ingetrokken. Het
Gerecht regelt, voor zover nodig, de gevolgen van de vernietiging.
5. Ingeval een natuurlijke persoon of een rechtspersoon niet alle
voorschriften of voorwaarden, verbonden aan een toestemming naleeft,
kan de Bank een termijn vaststellen, waarbinnen die natuurlijke persoon of rechtspersoon alsnog aan de niet nagekomen voorschriften of
voorwaarden voldoet.
Artikel 2
1. Op een aanvraag voor toestemming voor handelingen als bedoeld
in artikel 1, eerste lid, is artikel 6, vierde en vijfde lid, van de
Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) van
overeenkomstige toepassing.
2. Van de afgifte van een toestemming als bedoeld in artikel 1,
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eerste lid, wordt mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba, alsmede in één of meer door de Bank te bepalen lokale nieuwsbladen, behoudens ingeval publicatie naar het oordeel van de Bank zou leiden of
zou kunnen leiden tot onevenredige bevoordeling of benadeling van bij
de beslissing betrokken personen of derden.
3. Een toestemming kan door de Bank worden gewijzigd of ingetrokken:
a. op schriftelijk verzoek van de houder;
b. indien de gegevens of bescheiden die zijn verstrekt ter verkrijging
van de toestemming zodanig onjuist of onvolledig zijn gebleken, dat
op het verzoek een andere beslissing zou zijn genomen, indien bij
de beoordeling van het verzoek de juiste omstandigheden volledig
bekend waren geweest;
c. indien niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 1, vijfde lid,
aan alle aan de toestemming verbonden voorschriften of voorwaarden
wordt voldaan.
Alsdan is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3
1. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, wiens gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar zodanig wijzigt, dat de omvang
van deze deelneming onder de 5, 20, 33 of 50 procent daalt, stelt de
Bank daarvan schriftelijk in kennis.
2. Een verzekeraar stelt de Bank in de maand juli van ieder jaar
schriftelijk in kennis van de identiteit van iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een gekwalificeerde deelneming in die verzekeraar houdt. Tevens stelt een verzekeraar, zodra dat haar bekend
wordt, de Bank schriftelijk in kennis van iedere verwerving of afstoting van, dan wel wijziging in een gekwalificeerde deelneming in die
verzekeraar, waardoor de omvang van deze deelneming boven onderscheidenlijk onder de 5, 20, 33 of 50 procent stijgt of onderscheidenlijk
daalt.
Artikel 4
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na
plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit gekwalificeerde
deelneming verzekeringsbedrijf.

