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PUBLICATIEBLAD 
 

LANDSBESLUIT van de 29ste mei 2019, no. 19/0999, houdende vaststelling van de 

geconsolideerde tekst van het Landsbesluit administratieve boete 

assurantiebemiddelingsbedrijf1 

 

____________ 

 

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 administratieve boete 

assurantiebemiddelingsbedrijf opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit wordt vastgesteld. 

 

Artikel 2 

 

Dit landsbesluit met bijbehorende bijlage wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 

  

Gegeven te Willemstad, 29 mei 2019 

L.A. GEORGE-WOUT 

 

De Minister van Justitie, 

Q. C. O. GIRIGORIE 

 

 Uitgegeven de 12de  juli 2019 

 De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH 

                     
1  Deze regeling heeft met ingang van 10 oktober 2010 de status 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 29ste mei 2019, no. 19/0999, houdende 

vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit administratieve boete 

assurantiebemiddelingsbedrijf3 

 

 

Geconsolideerde tekst van het Landsbesluit administratieve boete 

assurantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2004, no. 96), zoals deze luidt in overeenstemming gebracht 

met de aanwijzingen van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao 

(A.B. 2010, no. 87, bijlage a). 

 

----- 

 

Artikel 1 

 

1. De boete, bedoeld in artikel 23 van de Landsverordening toezicht 

assurantiebemiddelingsbedrijf, wordt opgelegd voor het niet of niet tijdig voldoen aan de 

verplichtingen bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, 18, vierde lid, dan wel de verplichting tot 

het voldoen van de kostenbijdrage voortvloeiende uit artikel 19 van de Landsverordening 

toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf. 

2. Het boetebedrag bedraagt NAf 200,--. 

3. De boete wordt telkens opgelegd voor elke overtreding en voor elke dag dat men in 

overtreding is. 

4. De Bank kan het boetebedrag matigen. 

 

Artikel 2 

(vervallen) 

 

Artikel 3 

 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit administratieve boete 

assurantiebemiddelingsbedrijf. 

 

*** 

                     
3 P.B. 2004, no. 96. 


