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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 30 van de Landsverordening toezicht
verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82)

Citeertitel: Landsbesluit
ringsbedrijf

doorberekening

toezichtskosten

verzeke-

Vindplaats : AB 2006 no. 3
Wijzigingen: AB 2010 no. 13
====================================================================
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
toezichtskosten
: het jaarlijks door de Bank aan de verzekeraars
in rekening te brengen bedrag van Afl.
300.000,- ter dekking van de door de Bank gemaakte kosten, verbonden aan de uitvoering van
de Landsverordening;
premie-inkomen
: het netto premie-inkomen van een verzekeraar
over het afgelopen boekjaar;
de Landsverordening : de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82).
Artikel 1a
De toezichtskosten kunnen jaarlijks bij regeling van de Minister
worden verhoogd met maximaal de door het Centraal Bureau Statistiek
berekende 12-maandsgemiddelde inflatie over het voorgaande jaar, zoals
gemeten in de consumentenprijsindex.
Artikel 2
1. De toezichtskosten worden verdeeld over de vergunninghoudende
verzekeringsbedrijven op basis van de verhouding van het netto premieinkomen van een vergunninghoudend verzekeringsbedrijf ten opzichte van
het totale netto premie-inkomen van de vergunninghoudende verzekeringsbedrijven, met dien verstande dat elk vergunninghoudend verzekeringsbedrijf minimaal een bedrag van Afl. 5000,- aan toezichtskosten
is verschuldigd.
2. Het netto premie-inkomen, bedoeld in het eerste lid, wordt
vastgesteld aan de hand van de krachtens artikel 11 van de Landsverordening aan de Bank toegezonden staten met dien verstande, dat indien
een verzekeraar deze staten niet of niet tijdig toezendt, de Bank de
hoogte van het netto premie-inkomen ambtshalve kan vaststellen.
Artikel 3
1. De toezichtskosten worden door de verzekeraar voldaan binnen
vier weken na dagtekening van de brief waarbij de hoogte daarvan is
bepaald.
2. Indien een verzekeraar niet of niet volledig voldoet aan het
in het eerste lid neergelegde voorschrift, is over het niet voldane
gedeelte van de toezichtskosten vanaf het verstrijken van die termijn
de wettelijke rente verschuldigd.
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Artikel 4
1. Indien een verzekeraar de rechten en verplichtingen uit verzekeringsovereenkomsten heeft overgenomen van een verzekeraar die in de
loop van het jaar waarin de toezichtskosten in rekening gebracht behoren te worden, heeft opgehouden het verzekeringsbedrijf uit te oefenen, wordt voor dat jaar het premie-inkomen van de laatstbedoelde verzekeraar aangemerkt als premie-inkomen van de overnemende verzekeraar.
2. Ten aanzien van een verzekeraar die in de loop van een jaar
alle rechten en verplichtingen uit verzekeringsovereenkomsten heeft
overgedragen dan wel doen overgaan op een andere verzekeraar, worden
door de Bank voor dat jaar geen toezichtskosten in rekening gebracht.
Artikel 5
Dit landsbesluit is niet van toepassing op bijzondere bedrijfsrisicoverzekeraars als bedoeld in het Landsbesluit bijzondere bedrijfsrisicoverzekeraars (AB 2002 no. 50).
Artikel 6
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na
die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit doorberekening toezichtskosten verzekeringsbedrijf.

