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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT van de 5de juli 2022, no. 22/1095, houdende vaststelling van de 
geconsolideerde tekst van het Landsbesluit programma van werkzaamheden 
verzekeringsbedrijf1 
 

____________ 
 

De Gouverneur van Curaçao, 
 
 
Op voordracht van de Minister van Justitie; 
 
Gelet op: 
 
de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao2; 
 

Heeft goedgevonden: 
 
 

Artikel 1 
 
De geconsolideerde tekst van het Landsbesluit programma van werkzaamheden 
verzekeringsbedrijf opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit wordt vastgesteld. 
 

Artikel 2 
 
Dit landsbesluit met bijbehorende bijlage wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 
 
 Gegeven te Willemstad, 5 juli 2022 

L.A. GEORGE-WOUT 
 
De Minister van Justitie, 

S.X.T. HATO 
 
 Uitgegeven de 25ste augustus 2022 
 De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
 
  

                     
1 Deze regeling heeft met ingang van 10 oktober 2010 de staat van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 

Curaçao verkregen. 
2 A.B. 2010, no. 87, bijlage a. 
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 BIJLAGE behorende bij het Landsbesluit van de 5de juli 2022, no. 22/1095, houdende vaststelling 
van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit programma van werkzaamheden 
verzekeringsbedrijf3 
 
 
Geconsolideerde tekst van het Landsbesluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf 
(P.B. 1992, no. 51), zoals deze luidt na in overeenstemming te zijn gebracht met de aanwijzingen 
van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao (A.B. 2010, no. 87, 
bijlage a). 

---- 
 

Artikel 1 
 
In dit landsbesluit wordt verstaan onder: 
a. landsverordening: de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf4; 
b. programma van werkzaamheden: het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 12, 

eerste lid, van de landsverordening. 
 

Artikel 2 
 
Het programma van werkzaamheden dient met betrekking tot de voorgenomen uitoefening van 
het levensverzekeringsbedrijf te bevatten:  
a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de verzekeraar voornemens is aan te gaan; 
b. de polisvoorwaarden die de verzekeraar voornemens is te gebruiken; 
c. de tarieven die de verzekeraar voornemens is toe te passen; 
d. de technische grondslagen die de verzekeraar voornemens is toe te passen, met name de 

gegevens die nodig zijn voor de berekening van de tarieven en de technische voorzieningen; 
e. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering; 
f. 1°. indien de verzekeraar zijn zetel in Curaçao heeft: 

bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over het minimum bedrag van de 
solvabiliteitsmarge dat krachtens artikel 36, derde lid, van de landsverordening geldt; 

 2°. indien de verzekeraar zijn zetel buiten Curaçao heeft: 
bewijsstukken dat de solvabiliteitsmarge voor zijn verzekeringsbedrijf tenminste 
overeenkomt met de ingevolge artikel 36, eerste en derde lid, van de landsverordening 
vereiste solvabiliteitsmarge; 

g. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het productienet, 
alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen 
tot dekking daarvan; 

 
en voorts, voor de eerste drie boekjaren: 
 
h. een raming van de liquiditeitspositie; 
i. een raming van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verzekeringen 

                     
3 P.B. 1992, no. 51. 
4 P.B. 1990, no. 77. 
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en de geaccepteerde herverzekeringen als de uitgaande herverzekeringen betreft; 
j. een raming van de financiële middelen tot dekking van de verzekeringsverplichtingen; 
k. indien de verzekeraar zijn zetel in Curaçao heeft: een raming van de financiële middelen tot 

dekking van de solvabiliteitsmarge. 
 

Artikel 3 
 

1. Het programma van werkzaamheden dient met betrekking tot de voorgenomen uitoefening 
van het schadeverzekeringsbedrijf te bevatten: 
a. een opgave van de aard van de risico's die de verzekeraar voornemens is te dekken; 
b. de polisvoorwaarden die de verzekeraar voornemens is te gebruiken; 
c. de tarieven die de verzekeraar voornemens is toe te passen; 
d. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering; 
e. 1°. indien de verzekeraar zijn zetel in Curaçao heeft:  

bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over het minimum bedrag van de 
solvabiliteitsmarge dat krachtens artikel 36, derde lid, van de landsverordening geldt, 
dan wel over de solvabiliteitsmarge die krachtens artikel 36, tweede lid, van de 
landsverordening is vereist op grond van het reeds door hem uitgeoefende 
schadeverzekeringsbedrijf indien deze solvabiliteitsmarge hoger is dan het minimum 
bedrag; 

2°. indien de verzekeraar zijn zetel buiten Curaçao heeft:  
bewijsstukken dat de solvabiliteitsmarge van zijn gehele verzekeringsbedrijf 
tenminste overeenkomt met de ingevolge artikel 36, tweede en derde lid, van de 
landsverordening vereiste solvabiliteitsmarge; 

f. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het productienet, 
alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële 
middelen tot dekking daarvan; 

 
 en voorts, voor de eerste drie boekjaren: 
 

g. een raming van de andere dan de in onderdeel f bedoelde kosten van beheer, met name van 
de algemene kosten en de provisies; 

h. een raming van de premies en van de schaden, zowel wat de directe en de geaccepteerde 
herverzekeringen als de uitgaande herverzekeringen betreft; 

i. een raming van de liquiditeitspositie; 
j. een raming van de financiële middelen tot dekking van de verzekeringsverplichtingen; 
k. indien de verzekeraar zijn zetel in Curaçao heeft: een raming van de financiële middelen tot 

dekking van de solvabiliteitsmarge. 
 

Artikel 4 
 
De verzekeraar met zetel buiten Curaçao voegt bij het programma van werkzaamheden zijn 
jaarrekening van elk der laatste drie boekjaren. 
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Artikel 5 
 
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit programma van werkzaamheden 
verzekeringsbedrijf. 
 

Artikel 6 
(vervallen) 

 
*** 
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