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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 31 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82)

Citeertitel: Landsbesluit vertegenwoordiging verzekeringsbedrijf
Vindplaats : AB 2003 no. 12
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
vertegenwoordiger : degene die door een verzekeraar met zetel in het
buitenland is aangesteld om hem in Aruba te vertegenwoordigen in de uitoefening van zijn bevoegdheden en in de naleving van de voorschriften die ingevolge de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) voor hem gelden;
verzekeraar
: een verzekeraar als bedoeld in artikel 2, eerste
lid;
Landsverordening : de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf.
Artikel 2
1. Indien een verzekeraar met zetel in het buitenland voornemens
is zijn werkzaamheden in Aruba door middel van een vertegenwoordiger
uit te oefenen, stelt hij een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan,
die zijn woonplaats onderscheidenlijk zijn zetel in Aruba heeft. De
verzekeraar legt daartoe aan de Bank over de akte van aanstelling van
de vertegenwoordiger, alsmede, indien de vertegenwoordiger een natuurlijk persoon is, een uittreksel uit de basisadministratie, en indien
de vertegenwoordiger rechtspersoon is, een authentiek afschrift van de
akte van oprichting van de rechtspersoon en een uittreksel van diens
inschrijving in het handelsregister.
2. Indien de vertegenwoordiger een rechtspersoon is, wijst hij op
zijn beurt een natuurlijk persoon aan, die in Aruba zijn woonplaats
heeft, en die hem bij uitsluiting van ieder ander vertegenwoordigt in
de uitoefening van zijn bevoegdheden en in de nakoming van zijn uit de
Landsverordening voortvloeiende verplichtingen. Alsdan legt hij de akte van aanstelling van de natuurlijke persoon over aan de Bank. De artikelen 7, onderdelen c en d, en 17 van de Landsverordening zijn van
overeenkomstige toepassing.
3. Als adres van de verzekeraar in Aruba geldt het adres van zijn
vertegenwoordiger.
Artikel 3
1. De akte van aanstelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bevat in ieder geval de bepaling dat de vertegenwoordiger ten aanzien
van de uitoefening van het verzekeringsbedrijf vanuit vestigingen in
Aruba alle bevoegdheden van de verzekeraar bezit. De vertegenwoordiger
maakt daarvan gebruik, in de gevallen waarin de Bank hem dat verzoekt.
2. De vertegenwoordiger voldoet namens de verzekeraar aan de bij
of krachtens de Landsverordening gestelde voorschriften. Het ontbreken
van een vertegenwoordiger of diens in gebreke zijn, ontslaat de desbetreffende verzekeraar niet van de verplichting te voldoen aan deze
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voorschriften.
3. Een verzekeraar voert op het adres van zijn vertegenwoordiger
de boekhouding van het bedrijf in Aruba en bewaart aldaar de zakelijke
bescheiden met betrekking tot dat bedrijf.
Artikel 4
1. Het ontslag van een vertegenwoordiger gaat niet in, dan nadat
een opvolger is aangesteld en de akten van ontslag van de vertegenwoordiger en de aanstelling van de opvolger aan de Bank zijn overgelegd en deze aan het bestuur van de verzekeraar schriftelijk heeft
meegedeeld, dat zij tegen de aanstelling van de opvolger geen bezwaar
heeft.
2. De vertegenwoordiger die heeft bedankt, behoudt die hoedanigheid, totdat de verzekeraar een andere vertegenwoordiger heeft aangesteld en de Bank schriftelijk aan het bestuur van de verzekeraar heeft
meegedeeld, dat zij tegen de aanstelling van de opvolger geen bezwaar
heeft.
Artikel 5
Een vertegenwoordiger die rechtspersoon is, legt binnen veertien
dagen na de totstandkoming daarvan een authentiek afschrift van elke
wijziging van zijn statuten aan de Bank over.
Artikel 6
Indien een verzekeraar de beschikkingsbevoegdheid van zijn vertegenwoordiger ten aanzien van de waarden, behorende tot het in Aruba
uitgeoefende verzekeringsbedrijf, heeft beperkt, brengt hij elke wijziging daarin binnen veertien dagen na de totstandkoming van de wijziging ter kennis van de Bank. Een zelfde verplichting tot kennisgeving
rust op de verzekeraar die de beschikkingsbevoegdheid van zijn vertegenwoordiger na diens aanstelling beperkt.
Artikel 7
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 vertegenwoordiging
verzekeringsbedrijf.
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