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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 1ste september 2017 tot 

intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid 

motorrijtuigen 1999 

 

____________ 

 

In  naam  van de  Koning! 
______ 

 
De  tweede  waarnemende  Gouverneur  van  Curaçao, 

 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
 
dat op grond van artikel 2 van de Prijzenverordening 19611 de Minister van Economische 
Ontwikkeling bevoegd is om het maximum premiepercentage voor de verplichte wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen aan te passen; 
 
dat de laatste aanpassing van het maximum premiebedrag voor de verplichte wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bij het Eilandsbesluit maximum 
premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 19992 heeft plaatsgevonden; 
 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 

Artikel 1 
 
 
Het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 
1999 wordt ingetrokken.  
 
  

                     
1 P.B. 1961, no. 117. 
2 A.B. 1999, no. 111. 
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Artikel 2 
 
 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 
 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 1 september 2017 
 N.C. RÖMER – KENEPA 

 
 
 
 
De Minister van Economische Ontwikkeling, 
 I. S. MARTINA 
 
 
 
 

Uitgegeven de 29ste september 2017 
De Minister van Algemene Zaken, 
 E. P. RHUGGENAATH 
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Nota van toelichting behorende bij het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 

1ste september 2017 tot intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering 

wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999.  

 
Inleiding 

Ter in het vervolg aanpassen van het maximum premiepercentage voor de verplichte wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen op grond van artikel 2 van de 
Prijzenverordening 19613 bij ministeriële regeling met algemene werking, wordt met het 
onderhavige landsbesluit het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke 
aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999 ingetrokken.  
 
Onder maximum premiepercentage voor de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen wordt verstaan, de maximumprijs welke de betrokkene of zijn 
rechtsvoorganger dient te betalen voor de basispremie voor een verplichte wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 
 
Het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 
1999 is de laatste wijziging die is doorgevoerd en regelt het maximum premiepercentage voor de 
verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Voornoemde 
landsbesluit heeft na 10-10-10 de status van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
gekregen.  
 
Algemeen 

Met het doel om effectieve invulling te kunnen geven aan het voornemen van de regering om in 
de toekomst het maximum premiepercentage voor de verplichte wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, indien aanleiding daarvoor is, op 
structurele wijze aan te passen; en mede gezien de bevoegdheid van de Minister van 
Economische Ontwikkeling om prijsmaatregelen te treffen dient eerdergenoemde 
premiepercentage bij ministeriële regeling met algemene werking gewijzigd te worden. Op basis 
hiervan wordt zowel de verzekeraars als de overheid in staat gesteld om het maximum 
premiebedrag enigszins in de pas te laten lopen met de financiële en sociaal-economische 
ontwikkelingen.  
 
Sinds de inwerkingtreding van het Eilandsbesluit maximum premiepercentage wettelijke 
aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999, is het premiepercentage niet meer aangepast. Hierdoor 
zijn de premies niet kostendekkend waardoor de verzekeraars structureel negatief resultaat 
draaien. Naar verwachting zullen verzekeringsmaatschappijen de bij de wet verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen niet meer op de markt brengen of zelf als 
verzekeraar uit de markt stappen omdat ze het financieel niet meer kunnen dragen. Door het 
aanpassen van het premiepercentage ziet de overheid erop toe, dat de consument beschermt 
wordt tegen mogelijke kwalitatief slechte producten en diensten die op het markt worden 
aangeboden. Dit met het oog op het betaalbaar en toegankelijk houden van een door de wet 
verplicht product. 
  

                     
3 P.B. 1961, no. 117. 
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Financiële consequenties  

Aan de intrekking van de in artikel 1 genoemde landsbesluit zijn geen financiële gevolgen voor 
de overheid verbonden.  
 
Advies van de Raad van Advies 

Aan de Raad is advies gevraagd. De Raad heeft op 22 maart 2017 zijn advies, RvA no. RA/04-17-
LB, uitgebracht. De Regering heeft de opmerkingen van de Raad verwerkt. 
 

 
De Minister van Economische Ontwikkeling, 

 I. S. MARTINA 
 


