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PROJECT INVOERING VERKORTING OVERBRENGINGSTERMIJN

Voor u ligt het rapport waarin de uitkomsten van een onderzoek, gehouden in het kader van het Project
Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT), zijn weergegeven. PIVOT is een projectorganisatie
die in mei 1991 door de Algemene Rijksarchivaris in het leven is geroepen. De aanleiding daarvoor vorm-
de de (voorgenomen) verkorting van de overbrengingstermijn conform de nieuwe Archiefwet van vijftig
naar twintig jaar. Vanuit het oogpunt van democratisering van het openbaar bestuur moet deze termijn-
verkorting positief worden beoordeeld. Immers, eerder overgedragen archieven worden ook eerder
volledig toegankelijk voor het publiek. Voor de Rijksarchiefdienst betekent deze termijnverkorting echter
dat, wanneer er geen maatregelen worden genomen, zij overstroomd wordt met archiefmateriaal. De neer-
slag van dertig jaar overheidshandelen zou bij de invoering van de nieuwe wet in een korte periode moe-
ten worden overgebracht naar de depots van de archiefdiensten. Voor de centrale rijksorganen wordt de
omvang van deze stroom van gegevensbestanden geschat op ongeveer 600 strekkende kilometer over de
periode 1943-1973 en over de periode 1973-1990 op nog eens eenzelfde hoeveelheid. Omdat een
dergelijke hoeveelheid archiefmateriaal niet beheersbaar, noch hanteerbaar is en de opslag ervan te
kostbaar, heeft de Rijksarchiefdienst in het kader van PIVOT tezamen met de verschillende Hoge Colle-
ges van Staat en de ministeries maatregelen getroffen om deze vloed te kanaliseren.

Bij het uitvoeren van deze inhaaloperatie moesten reeds bestaande problemen bij de archiefzorg van de
rijksoverheid in versneld tempo worden opgelost. Onder de Archiefwet 1962 zijn grote achterstanden
ontstaan in het selecteren van naoorlogs archiefmateriaal en in het overbrengen van archief van vóór 1940
naar de Rijksarchiefdienst. In inspectierapporten van de Rijksarchiefdienst werd daar al op gewezen, maar
door het rapport 'Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk' dat de Algemene Rekenkamer in 1988 uitbracht,
is dit probleem pas in zijn volle omvang tot politiek Den Haag doorgedrongen.

PIVOT is mogelijk geworden door de inzet van extra financiële middelen die de minister van WVC in
1991 heeft toegezegd: fl. 17 miljoen over een periode van tien jaar (de looptijd van het project). Daarnaast
zetten de ministeries en de Hoge Colleges van Staat, verantwoordelijk voor selectie en overdracht van hun
archieven, elk eigen middelen in om deze operatie mogelijk te maken. Afspraken daarover zijn vastgelegd
in convenanten die de verschillende secretarissen-generaal of vertegenwoordigers van de Hoge Colleges
van Staat met de Algemene Rijksarchivaris hebben gesloten.

1. De uitgangspunten van PIVOT

Om de hierboven beschreven papiervloed op een verantwoorde manier te kunnen beperken heeft PIVOT
een nieuw selectie-instrument ontworpen. De traditionele selectiemethoden zijn voor een operatie van
deze omvang niet toereikend: zij zijn te arbeidsintensief en dus te kostbaar waarbij de basis van de ge-
voerde selectie niet altijd duidelijk is geformuleerd. Bij de traditionele selectie worden als criteria ge-
bruikt: de inhoudelijke of informatieve waarde van documenten en de plaats die zij innemen in het geheel
van een dossier, een archief of verzameling archieven. Aangezien men bij die manier van selecteren geen
model hanteert waarmee men de context van de gegevens in kaart kan brengen, kan men aan de gegevens
op zich moeilijk een waarde toekennen. De functie van de gegevens is in dat geval niet te achterhalen. Het
gevolg hiervan is een subjectieve selectie omdat iedereen die selecteert een eigen interpretatie aan de
gegevens geeft.

PIVOT gaat ervan uit dat de selectie moet worden uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van het over-
heidsorgaan of de organen die deze documenten in het kader van hun taak en het daaruit voortvloeiende
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handelen hebben ontvangen of geproduceerd: niet de informatiewaarde van documenten maar de waar-
debepaling van handelingen van overheidsorganen staat centraal. Met de gegevensbestanden die naar de
Rijksarchiefdienst worden overgebracht moet het handelen van de overheid in relatie tot haar omgeving
op hoofdlijnen te reconstrueren zijn. Daarbij wil PIVOT met het resultaat van de selectie op basis van
deze doelstelling bronnen voor de kennis van en het inzicht in de Nederlandse samenleving (en cultuur)
veiligstellen voor blijvende bewaring.

De methode om dit te bereiken is de methode institutioneel onderzoek van PIVOT. Deze methode is in de
afgelopen jaren ontwikkeld aan de hand van praktijkervaringen en nieuwe, theoretische inzichten uit
binnen- en buitenland. Via wet- en regelgeving en andere bestuurlijk-organisatorische bronnen wordt
nagegaan welke handelingen overheidsorganen verrichten. Op basis van de handelingen kan achterhaald
worden welke neerslag er in principe zou moeten zijn. Met andere woorden, de selectie zal niet meer
plaatsvinden op basis van het archiefstuk zelf, maar op basis van de handeling. Handelingen worden
gewaardeerd in het kader van de context.

Uiteindelijk zal PIVOT de overbrenging van het geselecteerde materiaal naar de depots van de Rijks-
archiefdienst begeleiden. De rijksorganen zijn zelf verantwoordelijk voor de fysieke selectie en bewer-
king die de archieven en andere gegevensbestanden moeten ondergaan om ze geschikt te maken voor
overdracht. Desgewenst zal PIVOT hen daarbij adviseren. Richtsnoer voor de bewerking na het institutio-
neel onderzoek en de institutionele selectie vormen de door de Permanente Commissie Documentaire
Informatievoorziening (PCDIN) in september 1991 aanvaarde 'Normen voor goede en geordende staat'
(zie hiervoor ook de PIVOT-brochure 'Om de kwaliteit van het behoud: normen 'goede en geordende
staat' (Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage 1993).

2. Het institutioneel onderzoek

Om het voor de selectie noodzakelijke inzicht te krijgen in het handelen van de overheidsorganen is
PIVOT institutionele onderzoeken gestart bij de verschillende ministeries. De onderzoekers worden door
PIVOT zelf en door de verschillende ministeries ingezet. Zij nemen gezamenlijk ongeveer 130
onderzoeksgebieden of beleidsterreinen voor hun rekening. Per beleidsterrein beschrijft de onderzoeker
de historische ontwikkeling van dat beleidsterrein als context van de handelingen die er sinds 1940 zijn
verricht. De onderzoeksperiode verschilt per beleidsterrein, maar bestrijkt in het algemeen de periode
1940 tot heden.
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Uitgangspunt bij de onderzoeken vormt de Methode van Institutioneel Onderzoek (MIO), neergelegd in
de brochure 'Handelend optreden' (PIVOT-brochure, 's-Gravenhage 1994). De resultaten van een institu-
tioneel onderzoek worden beschreven in een Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO). Een RIO is de
contextbeschrijving van een beleidsterrein waarop overheidsorganen handelend optreden en omvat:
1. een historische schets van het beleidsterrein waarop het onderzoek betrekking heeft, inclusief:

- de doelstellingen van de overheid op het beleidsterrein;
- de overheidsorganen en overige actoren;
- de onderlinge relaties tussen de actoren;
- de beleidsinstrumenten;
- een beschrijving van het taakgebied waartoe het beleidsterrein behoort.

2. een overzicht van de handelingen die overheidsorganen verrichten of hebben verricht, inclusief:
- de looptijd van elke handeling (begin- en einddatum);
- de grondslag (bron) van elke handeling;
- het product van de handeling (indien bekend).

Zo mogelijk worden de handelingen thematisch of procedureel geordend, waardoor men de handelingen
in hun context kan zien.

Een belangrijk begrip in het institutioneel onderzoek vormt de 'handeling'. Een handeling is een complex
van activiteiten, gericht op het totstandbrengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van
een taak of op grond van een bevoegdheid. Aangezien we niet alleen willen beschrijven wat de overheid
moet doen maar ook wat zij daadwerkelijk doet, gebruiken we als bron voor het beschrijven van het han-
delen niet alleen officiële wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende algemene maatregelen van be-
stuur, koninklijke besluiten, ministeriële regelingen en beschikkingen zoals instellings-, opheffings- en
organisatiebesluiten als onderzoeksbron, maar ook jaarverslagen en jaaroverzichten, staatsalmanakken,
memories van toelichting op de rijksbegroting en op bovengenoemde wetten, beleidsnota's, archieven en
literatuur. Daarnaast vormen interviews met beleidsmedewerkers en andere deskundigen - in en buiten de
overheid- op het beleidsterrein een bron van informatie.

Naast het begrip 'handeling' neemt het begrip 'actor' in het institutioneel onderzoek een belangrijke plaats
in. 'Actor' volgens de PIVOT-methode wordt gedefinieerd als "een overheidsorgaan of een particuliere
organisatie of persoon die een rol speelt op een beleidsterrein". Strekten de PIVOT-onderzoeken zich tot
1995 uit tot de handelingen van overheidsorganen in de strikte zin van het woord, in de Archiefwet 1995
wordt, gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht, onder 'overheidsorgaan' verstaan "organen van over-
heidsstichtingen, verenigingen en vennootschappen die, ook voor zover zij niet krachtens publiekrecht
zijn ingesteld, toch met openbaar gezag zijn bekleed of waaraan toch één of meer overheidstaken zijn
opgedragen en de daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend". Het begrip
'overheidsorgaan' is hiermee aanzienlijk verbreed.

In de onderzoeksrapporten worden de handelingen van particuliere instellingen niet opgenomen. Wel
wordt hun rol op het beleidsterrein beschreven. Op grond van het acquisitieprofiel van het Algemeen
Rijksarchief wordt bepaald of de archieven van particuliere instellingen voor overbrenging in aanmerking
komen.
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3. De toepassingsmogelijkheden

De resultaten van het institutioneel onderzoek, neergelegd in het RIO, worden daarna verwerkt in een
wettelijk voorgeschreven selectie-instrument: de selectielijst, in PIVOT-termen het "basis selec-
tiedocument" (BSD). De selectielijst is een lijst van handelingen die elk voorzien zijn van de waardering
'bewaren' of 'vernietigen'. De selectielijst volgt uit de beschrijving van het RIO. In overleg met de betref-
fende instelling(en) wordt aan de hand van deze selectielijst bezien welke gegevensbestanden voor 'de
eeuwigheid' geselecteerd moeten worden en uiteindelijk overgebracht worden aan de Rijksarchiefdienst.
De ontwerp selectielijst wordt ter inzage gelegd bij verscheidene instanties en de zorgdrager(s) bied(t)(en)
de ontwerp-selectielijst aan aan de minister van OCenW.  De definitieve selectielijst wordt vastgesteld
door de zorgdrager(s) in kwestie en de minister/staatssecretaris van OCenW.

Wanneer de inhaaloperatie eenmaal voltooid is, zijn we er nog niet. In de toekomst moet worden
voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan bij selectie en overbrenging van gegevensbestanden. Om
de toepassingsmogelijkheden van het institutioneel onderzoek ook voor de toekomst te kunnen
garanderen, is het daarom noodzakelijk om ontwikkelingen in taken, handelingen en organisatie van de
overheid, alsmede de grondslag van die taken en handelingen bij te houden. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de zorgdragers. Het RIO en het BSD kunnen gebruikt worden als basis voor de
ontwikkeling van een structureel documentair informatieplan teneinde het beheer van de gegevensbe-
standen die de Rijksarchiefdienst na 20 jaar verwerft en het beheer van de gegevensbestanden bij de ver-
antwoordelijke organen zelf te verbeteren.

Zo kan in samenwerking met de betreffende organen worden voorkomen, dat zich in de toekomst nieuwe,
onbeheersbare stuwmeren van archief en andere gegevensbestanden zullen vormen.

4. Volumevermindering archieven en vergroting opslagcapaciteit

Ook op deze terreinen is PIVOT werkzaam. Volumevermindering kan voor bepaalde archieven worden
bereikt door middel van substitutie: het overzetten van de informatie op een andere drager, bijvoorbeeld
microfilm, microfiches en in de toekomst wellicht beeldplaat. Inmiddels kon uitbreiding van de opslagca-
paciteit met ca. 25 km. van bestaande depots in het Algemeen Rijksarchief worden gerealiseerd door de
installatie van verrijdbare stellingen (compactus).

Gewapend met de opgedane ervaring zal PIVOT ook over deze kwesties de rijksorganen kunnen
adviseren, die daarmee bij het moderne gegevensbeheer weer hun voordeel kunnen doen.

Algemeen Rijkarchief/PIVOT/Den Haag, juni 1995.
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Lijst van gebruikte afkortingen

SER: Sociaal Economische Raad
Wab: Wet Assurantiebemiddeling
Wabb: Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf
WAM: Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
WOL: Wet op het Levensverzekeringbedrijf
WOS: Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf
WTN: Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
WTS: Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf
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WTV: Wet toezicht verzekeringsbedrijf
WWTS: Wijzigingswet toezicht schadeverzekeringsbedrijf
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Verantwoording

Inleiding
Dit rapport is een resultaat van het op 25 juni 1992 gesloten convenant tussen de Secretaris-Generaal van het
Ministerie van Financiën en de Algemene Rijksarchivaris. In dit convenant inzake de overbrenging en overdracht
van na 1940 gevormde archieven, zijn afspraken gemaakt over het doen van institutioneel onderzoek 'naar
taakontwikkeling en de daaraan gekoppelde organisatorische ontwikkeling van het Ministerie in de periode na
1940'.
Het doel van dit rapport is het bieden van een instrument ter formulering van selectiecriteria voor de handelingen
van de Minister van Financiën en andere actoren op het terrein van het toezicht op het verzekeringsbedrijf.
Een van de taken van Minister van Financiën is het reguleren van en het (doen) houden van toezicht op de
financiële infrastructuur (instellingen en markten). In het kader hiervan regelt de Minister ook het toezicht op het
verzekeringswezen.

De afbakening van het onderzoek geschiedt binnen de PIVOT-methode aan de hand van beleidsterreinen. In dit
rapport wordt het handelen van de Rijksoverheid op het beleidsterrein toezicht op het verzekeringsbedrijf beschre-
ven. Deze afbakening heeft onder meer tot gevolg dat het onderwerp ‘Joodse polissen’, dat de laatste tijd veel
aandacht in de media kreeg, niet in dit onderzoek is meegenomen. De handelingen van de bezetter die specifiek
betrekking hadden op joodse verzekeringspolissen hadden immers niets te maken met het toezicht op verzekeraars
of assurantietussenpersonen, maar waren een vorm van roof. Ook de handelingen die de Nederlandse overheid na de
bevrijding verrichte in verband met de afwikkeling van de Joodse én Indische verzekeringspolissen, zijn niet
meegenomen. Deze handelingen vallen niet onder het toezicht op verzekeraars maar onder het beleidsterrein
rechtsherstel.
Voor het toezicht op het bankwezen, het effectenverkeer, het giroverkeer en het financiële verkeer in buitengewone
omstandigheden, wordt verwezen naar het PIVOT-rapport Geregeld Toezicht.1
Niet meegenomen in dit rapport wordt het aan het toezicht op het verzekeringswezen verwante toezicht op de
pensioen- en spaarfondsen. Dit beleidsterrein valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.2 

Het onderzoek beslaat de periode 1940 - 1996. Dit betekent dat zowel het handelen van de Minister van Financiën,
als van zijn rechtsvoorganger op dit terrein, te weten de Minister van Justitie, beschreven wordt. Op dit
beleidsterrein zijn echter meer actoren actief. In het actorenoverzicht worden zij beknopt omschreven.
N.B.: In het rapport zijn alleen actoren opgenomen die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995 en van wie
de handelingen specifiek betrekking hebben op het beleidsterrein.
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De handelingen worden beschreven in een handelingenblok dat er ongeveer zo uitziet:

X: Dit is het volgnummer van de handeling. Dit nummer is uniek voor de handeling en wordt in het
selectiedocument overgenomen.

Actor: Hier staat het orgaan dat formeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de handeling.
Wanneer dezelfde handeling door meerdere actoren verricht wordt, worden ze achter elkaar
genoemd, gescheiden door een komma.
Bijvoorbeeld: Minister van Justitie, Minister van Financiën.

Actoren worden gezamelijk genoemd, indien een handeling gezamenlijk door hen wordt
uitgevoerd.
Bijvoorbeeld: Minister van Justitie en de Minister van Financiën.

Wanneer dezelfde handeling in de loop der tijd van de ene op de ander actor is overgegaan, worden
deze actoren onder elkaar gezet en genummerd. Bijvoorbeeld:
1. Minister van Verkeer en Waterstaat (1964 - 1984)
2. Minister van Financiën  (1984 - )
De jaartallen geven de periode aan waarin de actor verantwoordelijk was / is voor het verrichten
van de handeling.

Handeling: Dit is een complex van activiteiten, gericht op de omgeving, voor de verichting waarvan een
orgaan op grond van attributie of delegatie verantwoordelijkheid draagt en die door dat orgaan
verricht worden of onder verantwoordelijkheid van dat orgaan door mandatering door een of
meerdere organisaties of organisatiedelen worden verricht.
In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of  een werkproces, met
inbegrip van de wijzigingen die in de loop der jaren optreden in het procedureverloop.

Grondslag: Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht. In het rapport staan ook
een handelingenblokken waarbij de ‘Grondslag’ ontbreekt. Dit zijn standaard-handelingen zoals
die op elk beleidsterrein voorkomen, of handelingen waarvoor geen grondslag in de regelgeving
valt aan te wijzen. De standaard handelingen zijn opgenomen in de paragrafen die specifieke
deelterreinen behandelen. 
Achterin het rapport is een ook een lijst opgenomen van zgn. ‘algemene handelingen’. Dit zijn
handelingen die geen grondslag hebben in voor het beleidsterrein specifieke wet-en regelgeving
of waarvoor geen grondslag in de wet-of regelgeving kan worden aangewezen. Deze lijst
functioneert als een soort reserve - lijst en is op  24 februari 1998 door het Algemeen Rijksarchief
vastgesteld.

Periode: Hier staat van wanneer tot wanneer een handeling verricht werd. Het kan voorkomen dat meerdere
actoren binnen die periode de handeling verricht hebben.

Produkt: Hierachter staat wat de handeling formeel oplevert. Meestal is dat een formeel eindproduct, zoals
een algemene maatregel van bestuur. Notulen, notities of advies kunnen echter ook producten zijn.3
Onder sommige handelingen zijn opsommingen opgenomen. Let op: dit zijn geen uitputtende
opsommingen, maar voorbeelden van producten die onder de handeling horen.

De handelingen in dit rapport zijn voornamelijk gebaseerd op analyse van wet- en regelgeving. Het beleid met
betrekking tot het toezicht op het verzekeringswezen is namelijk voor het grootste deel vastgelegd in wetten,
algemene maatregelen van bestuur, Koninklijke besluiten en Ministeriële regelingen. Deze analyse werd aangevuld
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met literatuurstudie en gesprekken met dhr. D.J. Schreuel van de Afdeling Verzekeringswezen, Directie BGW van
het Ministerie van Financiën, en de dhr. E.J. Ensink, hoofd sector Documentaire Informatie van de Verzeke-
ringskamer. Ik ben beiden dank verschuldigd voor hun behulpzaamheid. Voor het gedeelte over
assurantiebemiddeling is, onder dankzegging, gebruik gemaakt van een concept van dhr. N. van Egmond,
medewerker van de Rijksarchiefdienst/PIVOT. De opbouw van deze paragraaf wijkt daarom iets af van de rest van
het rapport.

Indeling rapport
Het verzekeringswezen valt grofweg in te delen in het levensverzekeringsbedrijf en het schadeverzekeringsbedrijf.
Daarnaast heeft de wetgever nog het onderlinge molest-verzekeringsbedrijf, het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
en het assurantiebemiddelingsbedrijf onderscheiden. De ondertoezichtstelling van deze bedrijfstakken vond niet ge-
lijktijdig plaats. Bovendien vielen de verschillende bedrijfstakken lange tijd niet onder de verantwoordelijkheid van
dezelfde Minister. Daarom is de indeling van dit rapport gebaseerd op de systematiek van de wetshistorie (zie
hiervoor ook het schema op pagina 12).
Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat er, voor de periode tot 1987, twee aparte pargrafen zijn waarin respectievelijk
het toezicht op het levensverzekeringbedrijf en het toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf beschreven wordt.
Voor elke bedrijfstak bestond namelijk aparte toezichtswetgeving. In 1987 trad echter een wet in werking waardoor
het toezicht op de beide bedrijfstakken gecombineerd werd in één wet: de Wet toezicht verzekeringsbedrijf. In het
rapport wordt dit gecombineerde toezicht vanaf 1987 dus ook in één pargraaf beschreven.

Het rapport is verder als volgt ingedeeld:
In paragraaf 2 wordt een algemene inleiding op het beleidsterrein en de geschiedenis daarvan gegeven. In paragraaf
3 zijn de handelingen verzameld. Paragraaf 4 geeft een overzicht van de gebruikte literatuur en bronnen, en
paragraaf 5 een lijst van de gebruikte wet- en regelgeving.

Paragraaf 3 is nader ingedeeld:
− In paragraaf 3.1. wordt het toezicht op levensverzekeraars van 1940 tot 1987 behandeld. Handelingen van de

bezetter met betrekking tot de Wet op het Levenverzekeringsbedrijf zijn ook ondergebracht in dit deel.
− In paragraaf 3.2 komen de toezichtsmaatregelen op het verzekeringswezen aan bod zoals dat gedurende de

bezetting vorm gegeven werd.  
− Paragraaf 3.3 beschrijft het handelen van de overheid met betrekking tot het assurantiebemiddelingsbedrijf van

1952 tot 1996.
− In paragraaf 3.4 wordt het toezicht op schadeverzekeraars beschreven van 1965 tot 1987. In dit gedeelte zijn ook

toezichtshandelingen op basis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen opgenomen.4

− Paragraaf 3.5 behandelt het toezicht op het levens- en schadeverzekeringswezen zoals dat vanaf 1987
samengevoegd werd onder de Wet toezicht verzekeringsbedrijf en haar opvolger.

− In paragraaf 3.6 komt tenslotte het toezicht op natura-uitvaartverzekeraars aan bod.

Binnen de paragrafen zijn de handelingen steeds thematisch geordend onder de kopjes:
− beleid,
− informatie en tegenspraak,
− organisatie (waarbij voor de Verzekeringskamer soms verwezen wordt naar andere plaatsen),
− toezicht.
In pargraaf 3.3. over assurantietussenpersonen is een extra kopje examens en diploma’s toegevoegd.

In de pargrafen over verzekeraars zijn de handelingen vallend onder het kopje toezicht gerangschikt volgens het
toezichtsproces zoals dat door de Verzekeringskamer gehanteerd wordt. Te beginnen bij het tussenkopje toegang en
wijziging over de toelating van verzekeraars tot het bedrijf, via het lopend toezicht op de individuele verzekeraars,
naar (eventuele) maatregelen tegen verzekeraars,  tot tenslotte de fase van beeindiging van het bedrijf bereikt wordt.
Omdat het toezicht op assurantietussenpersonen niet op een dergelijke procesmatige manier is georganiseerd, zijn
de handelingen onder het kopje toezicht in paragraaf 3.3. thematisch gerangschikt. Daar vindt men de handelingen
onder de tussenkopjes registers, verstrekken van inlichtingen en tenslotte toezicht.
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Actorenoverzicht
Voorzover bekend is tussen haakjes aangegeven wanneer de actor (binnen de onderzoeksperiode) actief was op het
beleidsterrein verzekeringswezen.

De Adviescommissie voor het Schadeverzekeringsbedrijf  (1945- ?) is ook wel bekend als 'Commissie voor het
schadeverzekeringsbedrijf' (niet te verwarren met de 'Commissie voor het schadeverzekeringswezen'  die werd
ingesteld door het Militair Gezag). De Adviescommissie werd bij beschikking van de Minister van Financiën in
ingesteld. Ze had tot taak de Minister van Financiën te adviseren over onderwerpen het schadeverzekeringsbedrijf
betreffende.

De Bedrijfsgroep Levensverzekering (1942 - 1953) omvatte alle ondernemingen in de zin van de Wet op het
Levenverzekeringsbedrijf en ondernemingen die aan haar gelijk gesteld werden. Het secretariaat was gevestigd te
Utrecht bij de 'Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen'.

De Bedrijfsgroep Schadeverzekering (1942 - 1953) omvatte de Vakgroepen:
Brandverzekering,Transportverzekering en Variaverzekering. De secretariaten van bedrijfs-en vakgroepen waren
allen gevestigd in Den Haag.

De Bedrijfsgroep Makelaars in Assurantiën, Assurantiebezorgers en Assurantieagenten (1942 - 1953) omvatte
alle ondernemingen die niet uitsluitend als gevolmachtigde voor een verzekeringsonderneming ter beurze te
Amsterdam of Rotterdam werkzaam waren en hun bedrijf maakten van het op naam en voor rekening van een ander
sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het verlenen van bemiddeling bij het totstandkomen van zodanige
overeenkomsten. Het secretariaat was gevestigd te Amsterdam.

De Commissie van Toezicht Vakbekwaamheidseisen Wet Assurantiebemiddeling(sbedrijf) (1956 -  ) werd
door de Minister van Financiën ingesteld op grond van het Besluit voorschriften inzake vakbekwaamheidseisen
(Stb. 485/1956). De Commissie is belast met het beoordelen van de examenopgaven, richtlijnantwoorden en
beoordelingsnormen van de instanties die belast zijn met het afnemen van examens voor het assurantiebemidde-
lingsbedrijf.

De Commissie Vakproeven Assurantiebemiddeling/ Commissie Vakproeven Assurantiebemiddelingsbedrijf
(1959 - ) is belast met het afnemen van praktische vakbekwaamheidsproeven voor het assurantiebemiddelingsbe-
drijf. De Commissie is ingesteld door de Sociaal Economische Raad (SER) en het secretariaat wordt ook door de
SER vervuld.

De Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen (1940 - 1945) werd
gedurende de Duitse bezetting opgericht op basis van Besluit Nr. 213/1940 en belast met de uitvoering van
maatregelen in het kader van opschorting van werkzaamheden van buitenlandse verzekeringsmaatschappijen.

De Commissie van Advies (1952 - 1991) werd opgericht op grond van art. 2 van de Wet Assurantiebemiddeling. In
de Commissie hadden vertegenwoordigers van verzekeraars en assurantietussenpersonen zitting. De commissie
stond de Sociaal Economische Raad (SER) bij in de uitvoering van de in de Wet Assurantiebemiddeling opgedragen
taken en toegekende bevoegdheden. Daarnaast had zij een adviserende taak ten opzichte van de regering met
betrekking tot het assurantiebemiddelingsbedrijf.
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De Nederlandsche Bank NV heeft naast het reguleren van de Nederlandse munt en het verzorgen van de
geldsomloop, een taak als toezichthouder op het bank- en kredietwezen. De Nederlandsche Bank NV is meestal de
instelling waaraan verzekeraars de waarden die dienen ter dekking van het garantiefonds in open bewaring geven.
Sinds de jaren tachtig houden de Nederlandsche Bank NV en Verzekeringskamer toezicht op
samenwerkingsverbanden van banken en verzekeraars, de zgn. gemengde financiële conglomeraten. Dit toezicht
vindt weliswaar afzonderlijk plaats, waarbij de Bank let op de banken en de Verzekeringskamer op de verzekeraars,
maar via een Protocol zijn er afspraken gemaakt over samenwerking m.b.t. de toetsing van bestuurders en de afgifte
van verklaringen van geen bezwaar.

De door de Minister van Financiën daartoe bevoegd verklaarde personen (1954 - 1991) beoordeelden in het
kader van de controle op de juiste naleving van de bepalingen van de Wet Assurantiebemiddeling, de door
ingeschrevenen in de registers, verzekeraars/ gevolmachtigde agenten en tussenpersonen verstrekte gegevens.
Daarnaast waren zij belast met het beoordelen van boeken en zakelijke bescheiden van verzekeraars/ gevolmach-
tigde agenten en tussenpersonen.

De Hoofdgroep Verzekering (1942 - 1953) omvatte alle ondernemingen die behoorden tot de Bedrijfsgroep
Schadeverzekering, de Bedrijfsgroep Levensverzekering of de Bedrijfsgroep Makelaars in Assurantiën,
Assurantiebezorgers en Assurantieagenten. Het secretariaat was gevestigd in Den Haag.

De Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Holland en Zuid-Holland (1940 -1945) waren
gedurende de Duitse bezetting belast met het benoemen van leden van de Commissie bijzondere maatregelen voor
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen.

De Minister van Koloniën/ van Overzeese Gebiedsdelen/ van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (1940 -
1950?) was betrokken bij de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgevingop het terrein van het
levensverzekeringsbedrijf voor zover het Nederlands-Indië en later de overzeese Rijksdelen betrof.

De Minister van Sociale Zaken/ van Sociale Zaken en Volksgezondheid/ van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid  (1940? - ) is betrokken bij de totstandkoming van wet- en regelgeving op het terrein van het
verzekeringsbedrijf uit hoofde van zijn beleidsverantwoordelijkheid voor sociale verzekeringswetten en de
pensioen- en spaarfondsen. Op grond van het laatste is hij mede verantwoordelijk voor het overheidsbeleid met
betrekking tot de Verzekeringskamer.

De Minister verantwoordelijk voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties (1956 - 1986) was betrokken bij
de benoemingen voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven op basis van de Wet Assurantiebemiddeling.

De Minister van Justitie droeg tussen 1922 en 1980 de zorg voor de totstandkoming, wijziging en intrekking van
wet- en regelgeving op het gebied van het levensverzekeringsbedrijf. Hij was verantwoordelijk voor de coördinatie
van het beleid op dat terrein en de informatievoorziening aan de Kroon en de Staten-Generaal. Tussen 1923 en 1986
was de Minister in beheersmatig en politiek opzicht verantwoordelijk voor de Verzekeringskamer.

De Minister van Binnenlandse Zaken (1940 - 1950?) was betrokken bij totstandkoming, wijziging en intrekking
van wet- en regelgeving op het terrein van het levensverzekeringsbedrijf.

De Minister van Financiën was vanaf 1945 verantwoordelijk voor het toezicht op onderlinge molestverzekeraars.
In 1952 kreeg hij de verantwoordelijkheid voor het assurantiebemiddelingsbedrijf en in 1963 voor het
schadeverzekeringsbedrijf. Op grond van het laatste was de Minister medeverantwoordelijk voor het beleid met
betrekking tot de Verzekeringskamer. Sinds 1980 is de Minister primair verantwoordelijk voor het hele verzeke-
ringsbedrijf. Hij draagt zorg voor de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving en is
verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid. Hij is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de
Kroon en de Staten-Generaal. Sinds 1986 is de Minister politiek verantwoordelijk voor de Verzekeringskamer.
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De Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/ van Economische Zaken (1940 - ) is betrokken bij de
totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving op het terrein van het assurantiebemiddelingsbe-
drijf. Tot 1953 verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de bedrijfsorganisaties.
De Nederlandse Consul (1954 - ) is op grond van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf bevoegd tot het
legaliseren van handtekeningen van buitenlandse notarissen ter afsluiting van de machtigingsprocedure van
gevolmachtigde agenten door buitenlandse verzekeraars.

De Organisatiecommissie voor zelfstandige opbouw voor het bedrijfsleven (commissie Woltersom) (1941 -
1945) werd door de Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart belast met de opbouw van een
zelfstandige organisatie voor het bedrijfsleven. Heeft in het kader daarvan ook een aantal besluiten voor het
verzekeringswezen uitgevaardigd.

Het Scheidsgerecht voor het bedrijfsleven/ College van Beroep voor het bedrijfsleven is belast met het beslissen
inzake beroepsprocedures op basis van de Wet Assurantiebemiddeling, de Wet Assurantie-bemiddelingsbedrijf, de
Wet op het schadeverzekeringsbedrijf, de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf, de Wet toezicht verzekerings-
bedrijf, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.

De Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart (1940 -1945) was gedurende de Duitse
bezetting, bij afwezigheid van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart belast met de zorg voor de
totstandkoming, wijziging en intrekking van wet-en regelgeving, onder gezag van de Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied.Hij was verantwoordelijk voor de totstandkoming van een zelfstandige organisatie voor
het bedrijfsleven en als zodanig medeverantwoordelijk voor de bedrijfsorganisaties op het gebied van het
verzekeringswezen.

De Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 -1945) was gedurende de Duitse bezetting, bij afwezigheid van de
Minister van Justitie belast met de zorg voor de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet-en regelgeving,
onder gezag van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. Hij was tot 1941 verantwoordelijk voor
het levensverzekeringsbedrijf en uit dien hoofde betrokken bij de totstandkoming van bijzondere maatregelen voor
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen.

De Secretaris-Generaal voor Financiën (1940 - 1945) was gedurende de Duitse bezetting, bij afwezigheid van de
Minister van Financiën belast met de zorg voor de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet-en regelgeving,
onder gezag van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. De Secretaris-Generaal was
verantwoordelijk voor het toezicht op onderlinge molestverzekeraars en betrokken bij de totstandkoming van
bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen.

De Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken (1941 - 1945) was gedurende de Duitse bezetting
onder andere belast met de zorg voor de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgevingop het
gebied van het verzekeringswezen, onder gezag van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied.
Sinds 1941 belast met de zorg voor het verzekeringswezen (inclusief de Wet op het Levenverzekeringsbedrijf).
Sinds 1942 verantwoordelijk voor de opbouw en werkzaamheden van bedrijfsorganisaties op het gebied van het
verzekeringsbedrijf.

De Sociaal Economische Raad is op grond van Wet Assurantiebemiddeling/ Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf
aangewezen als uitvoerende instantie. Zij is belast met de registratie van assurantietussenpersonen en het houden
van toezicht op hun vakbekwaamheidsniveau. De SER heeft daarnaast op basis van de Wet toezicht verzeke-
ringsbedrijf/ Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 een advies- taak inzake het afsluiten van verzekeringsover-
eenkomsten door pensioen- en ondernemingsfondsen.
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De Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf  is verantwoordelijk voor het drukken van formulieren en dergelijke die
gebruikt worden door verzekeraars voor hun financiële verslaglegging.

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (1957 -  ) werd bij beschikking van de Minister van Financiën belast met
het organiseren van examens, het vaststellen van de opgaven van deze examens en het namens de Minister van
Financiën afgeven van diploma's en certificaten.

De Verzekeringskamer (1923 - ) werd in 1923 ingesteld op basis van de Wet op het Levensverzekeringbedrijf
(Stb. 716/1922) als toezichthouder op levensverzekeraars. In de loop der tijd kwamen ook het schadeverzeke-
ringsbedrijf en het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf onder haar toezicht te staan.  In 1992 is de Verzekeringskamer
verzelfstandigd tot de Stichting Verzekeringskamer. De Verzekeringskamer brengt verslag uit aan de Kroon over
haar bevindingen en werkzaamheden.

De Verzekeringsraad (1942 - 1945) was belast met het adviseren van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere
Economische Zaken over het verzekeringswezen.
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Schematisch overzicht wetshistorie

Wet op het
Levensverzekeringbedrijf
 aangenomen: 1922

Wet  aansprakelijkheidverzekeringen
motorrijtuigen
 aangenomen: 1963

Wet op het
schadeverzekeringsbedrijf
 aangenomen: 1964

Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf
 aangenomen:  1985

Wijzigingswet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf
 aangenomen:  18 dec. 1986

Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 gepubliceerd: 19 dec. 1986

Wet toezicht verzekeringsbedrijf  1993
 aangenomen: 1994

Wet natura-uitvaart
verzekeringsbedrijf
 aangenomen: 1995

 art. 28 in werking: 1965

 in werking: 1966

 in werking: 1923

in werking: jan. 1986

 in werking : 1987

 in werking: 1994

 in werking : 1996

Wet Assurantiebemiddeling 
aangenomen: 1952

Wet Assurantiebemiddelings-
bedrijf
 aangenomen: 1991

in werking: 1952 - 1964

 in werking: 1991

Besluit onderlinge molest-
verzekeringsmaatschappijen
 in werking:  1940

 ingetrokken: 1971
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Algemene context van het handelen

Het taakgebied financiën
Het Ministerie van Financiën werd ingesteld bij Koninklijk besluit van 16 september 1815, la Haye. In de memorie
van toelichting op de wet tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van
Financiën voor het jaar 1995, wordt de rol van het Ministerie als volgt omschreven: 'Het Ministerie van Financiën
draagt de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het algemeen financieel-economisch
beleid, het doelmatig beheer van 's Rijks financiën, de belastingpolitiek en fiscale wetgeving en voor de heffing,
inning en controle van de door de rijksoverheid geheven belastingen'.5
Aan het hoofd van het Ministerie van Financiën staat de Minister van Financiën. Zijn taak omvat, kort gezegd, de
zorg voor het beleid ten aanzien van het samenstel van inkomsten en uitgaven van de Nederlandse overheid.
Daartoe coördineert de Minister de begrotingsopstelling, houdt hij toezicht op de begrotingsuitvoering en
rapporteert hij hierover aan het parlement.6 De Minister houdt daarnaast toezicht op de inrichting van de
administratie en de interne controle bij de Ministeries. Verder beheert hij de schatkist en is als enige bewindsman
bevoegd leningen te sluiten.
Binnen het Ministerie van Financiën is de Generale Thesaurie verantwoordelijk voor het (inter)nationale financieel-
economisch en monetair beleid. Onder de Generale Thesaurie valt de Directie Binnenlands Geldwezen (BGW) die
onder meer verantwoordelijk is voor het beleid met betrekking tot de financiële markten. Het gaat hierbij om de
geldmarkt, kapitaalmarkt, effectenmarkt, markt voor bankdiensten en de verzekeringsmarkt. BGW formuleert
hiervoor het toezichtsbeleid, en houdt zich bezig met marktordeningsvraagstukken en belangenbehartiging van de
betreffende bedrijfstakken in binnen- en buitenland.7 Binnen BGW is het de Afdeling Verzekeringswezen die een
coördinerende rol speelt bij het overheidsbeleid voor het verzekeringswezen. Ze is verantwoordelijk voor de
vormgeving van het beleid voor het toezicht op verzekeraars en de voorbereiding van de daarmee samenhangende
wet- en regelgeving. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met de voorbereiding en inbreng van het Nederlandse
standpunt inzake EU regelingen voor het verzekeringsbedrijf. De afdeling onderhoudt intensieve contacten met
organisaties in het verzekeringsbedrijf, waaronder de Verzekeringskamer en het Verbond van Verzekeraars.8

Verantwoordelijkheid voor het verzekeringswezen
Tegenwoordig is de Minister van Financiën verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot het
verzekeringswezen. Dit is niet altijd zo geweest. In 1922 kwam de Wet op het Levensverzekeringbedrijf (WOL) tot
stand. Voor deze wet was de Minister van Justitie primair verantwoordelijk. De Verzekeringskamer, het
uitvoeringsorgaan dat op basis van deze wet werd ingesteld viel dan ook onder Justitie. Volgens de Staatsalmanak
bestond er tot 1940 binnen Justitie een apart Bureau A, behorend tot de eerste afdeling, dat zich bezig hield met het
levensverzekeringsbedrijf.
In 1941 ging de verantwoordelijkheid voor de WOL, inclusief de Verzekeringskamer, over op het departement voor
Bijzondere Economische Zaken.
Na 1945 keerde de vooroorlogse situatie in zoverre terug dat de Minister van Justitie weer primair verantwoordelijk
was voor het levensverzekeringsbedrijf en de Verzekeringskamer. Na 1946 wordt er in de Staatsalmanakken echter
geen melding meer gemaakt van een speciale afdeling binnen Justitie die zich bezig houdt met het verzekeringsbe-
drijf.
Die afdeling was er wel op Financiën. Vanaf 1946 hielden de volgende organisatieonderdelen zich achtereenvol-
gens bezig met het verzekeringswezen:
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1946: Bureau Nationale Schuld: Bureau Verzekeringswezen
1947: II Afdeling Binnenlandsch Geldwezen
1948: II Afdeling Binnenlands Geldwezen: C. Bureau Verzekeringswezen
1950-1987 Directie Binnenlands Geldwezen: Bureau Verzekeringswezen
1987 -: Directie Binnenlands Geldwezen: Afdeling Verzekeringswezen

Volgens de taakomschrijving in de Staatsalamanakken hield Financiën zich na 1946 onder andere bezig met de
'behandeling van zaken betreffende het verzekeringswezen, in het bijzonder het levensverzekeringsbedrijf'.
Onduidelijk is in hoeverre dit ook voorbereiding van wet- en regelgevingbetrof. Verder worden genoemd: het
toezicht op onderlinge molestverzekeringsmaatschappijen9, zaken de bedrijfsorganisaties van verzekeraars
betreffende, de afwikkeling van regelingen tot stand gekomen op grond van de Zee- en luchtvaartverzekeringswet
en de Coval-regeling. De laatste twee onderwerpen vallen buiten het onderzoeksterrein van dit rapport. Het toezicht
op onderlinge molest-verzekeringsmaatschappijen en handelingen met betrekking tot de bedrijfsorganisaties van
verzekeraars, vloeiden beiden voort uit bezettingsbesluiten, die na de oorlog gedurende een aantal jaren gehand-
haafd bleven. 
Pas in 1952 werd de Minister van Financiën primair verantwoordelijk voor toezichtswetgeving op het gebied van
het verzekeringswezen, namelijk voor de Wet Assurantiebemiddeling. In 1963 kwam daar verantwoordelijkheid
voor wetgeving op het gebied van het schadeverzekeringsbedrijf bij. De Verzekeringskamer werd weliswaar met de
uitvoering van het toezicht op schadeverzekeraars belast, maar bleef ressorteren onder Justitie. In 1980 vond de
formele overdracht van verantwoordelijkheid voor de WOL aan de Minister van Financiën plaats. Vanaf dat
moment was Financiën dus beleidsverantwoordelijk voor het hele verzekeringswezen. De beheersmatige
verantwoordelijkheid voor de Verzekeringskamer bleef echter tot 1987 bij Justitie.10 Tussen 1987 en 1992 lag de
beheersmatige verantwoordelijkheid voor de Verzekeringskamer bij de Minister van Financiën. En het was deze
Minister die, in samenwerking met de Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de beheersmatige verzelf-
standiging van de Verzekeringskamer in 1992 regelde.

Overheidstoezicht op verzekeraars
Hoewel veel toezichtswetgeving in Nederland ontstaan is als reactie op misstanden in de diverse bedrijfstakken van
het verzekeringswezen, bestaat er wel een aantal meer principiële redenen voor overheidstoezicht op verzekeraars
en overheidsbemoeienis ten aanzien van assurantietussenpersonen.
Het verzekeringsbedrijf is gebaseerd op een zogenaamde 'inversie van de exploitatiecyclus'. Men betaalt vooraf voor
diensten die (eventueel) later verricht zullen worden. Dit vergt vertrouwen van de consument. Want gaat de
verzekeraar in de tussentijd failliet, dan is de verzekeringsnemer zowel de inmiddels betaalde premie als de
mogelijke toekomstige dienst kwijt.
Een probleem is dat het (zeker bij het levensverzekeringsbedrijf) lang kan duren voordat duidelijk wordt dat een
verzekeraar in feite failliet is. Juist omdat de meeste verzekeringen een lange looptijd hebben, blijft er gedurende
lange tijd premiegeld binnen komen dat door de verzekeraar kan worden gebruikt om lopende betalingen te
voldoen. Het is voor de buitenwacht dus heel moeilijk vast te stellen of een verzekeraar financieel gezond is.11 Daar
komt bij dat het verzekeringsbedrijf voor de meeste consumenten tamelijk ondoorzichtig is. Er bestaan immers vele
soorten verzekeringen, ieder met eigen clausules, fiscale consequenties, wetenschappelijk vastgestelde tarieven enz.
Vandaar dat de meeste consumenten zijn aangewezen op de deskundigheid van assurantietussenpersonen. Maar ook
hier geld dat het voor consumenten moeilijk te beoordelen valt of de tussenpersoon voldoende deskundig en
betrouwbaar is.12 Een van de belangrijkste redenen voor overheidstoezicht op het verzekeringsbedrijf is dan ook
bescherming van de consument.
Een andere reden voor toezicht op het verzekeringsbedrijf komt voort uit de belangrijke economische rol die
verzekeraars spelen. In het verzekeringsbedrijf gaan grote bedragen om. In 1990 bedroeg het balanstotaal voor
levensverzekeraars circa 200 miljard en voor schadeverzekeraars circa 35 miljard gulden. Aan premie-inkomsten
kregen levens- en schadeverzekeraars ieder ongeveer 20 miljard binnen.13

Nu is 'verzekerbaarheid' op zichzelf al een belangrijke voorwaarde voor ongestoorde economische groei. Een
ondernemer die bepaalde risico's niet bij derden kan onderbrengen zal vaak afzien van de betreffende activiteiten.14
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Maar verzekeraars spelen ook een belangrijke rol als institutionele beleggers. In 1990 hadden levens- en
schadeverzekeraars respectievelijk 180 en 35 miljard gulden aan belegd vermogen uitstaan.15 Kortom, het verzeke-
ringsbedrijf heeft zowel een stabiliserende als stimulerende functie in de economie. Vandaar dat de overheid ook uit
overwegingen van algemeen belang toezicht houdt op de bedrijfstak.
Het toezichtstelsel zoals dat in Nederland met de Wet op het Levensverzekeringbedrijf geïmplementeerd werd, was
een zogenaamd 'normatief toezichtsysteem'. In dit systeem is een verzekeraar vrij in de uitoefening van zijn
onderneming, maar verplicht bepaalde gegevens openbaar te maken zodat het publiek zich een beeld kan vormen
van zijn financiële gezondheid. Deze openbaarheid wordt aangevuld met periodiek financieel toezicht achteraf door
een toezichthouder, in dit geval de Verzekeringskamer. Verder worden toetredingsnormen tot de bedrijfstak
vastgelegd in wetgeving, evenals de financiële eisen waaraan een verzekeraar moet voldoen om het verzekerings-
bedrijf te mogen (blijven) uitoefenen.
Tegenover het normatief toezichtsysteem staat het 'materieel toezichtsysteem' waarbij een verzekeraar naast
financiële rapportages achteraf, ook verplicht is vooraf zaken als polisvoorwaarden en premietarieven te laten
goedkeuren door een toezichthouder. Hoewel het normatieve toezichtsysteem in Nederland ook in latere wetgeving
gehandhaafd bleef, zijn er na de jaren zestig wel steeds meer materiële elementen ingeslopen. Te denken valt hierbij
aan voor de hele bedrijfstak geldende voorschriften met betrekking tot beleggingslimieten voor activa en prudente
actuariële grondslagen, en het vooraf toetsen van de deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders en de
geschiktheid van grote aandeelhouders in verzekeraars.16

De ontwikkeling van het overheidstoezicht op verzekeraars in Nederland werd dus tot en met de jaren zestig
gestuurd door een binnenlandse behoefte aan regulering en ondertoezichtstelling van de diverse takken van het
verzekeringsbedrijf. Na de jaren zestig begon Europese regelgeving in toenemende mate een rol te spelen.
Een van de doelstellingen van de Europese Economische Gemeenschap (afgekort EEG; in 1992 omgedoopt in de
Europese Gemeenschap of EG) is het tot standbrengen van een Europese binnenmarkt voor financiële diensten
(banken, effectenhuizen en verzekeringen).17 Voor het verzekeringsbedrijf betekende dit (minimum)harmonisatie
van de toezichtswetgeving van de verschillende Lid-Staten, neergelegd in drie generaties van Europese richtlijnen.18

Nederland was verplicht deze richtlijnen in haar wetgeving te implementeren.19

De eerste generatie richtlijnen voorzag in coördinatie van de toelatingseisen aan verzekeraars van de verschillende
lidstaten. Er kwam een uniform vergunningenstelsel en gelijke solvabiliteitseisen voor verzekeraars in de EEG.
Bovendien werden de verschillende toezichthouders verplicht tot nauwe samenwerking.20

De tweede generatie richtlijnen regelde het vrije verkeer van verzekeringsdiensten binnen de EEG en het toezicht
daarop. Met de invoering van de derde generatie richtlijnen kwam daadwerkelijk één Europese verzekeringsmarkt
tot stand. Sindsdien is het toezicht op verzekeraars gebaseerd op de principes van 'single licence' en 'home country
control'. Dit komt erop neer dat een vergunning van de eigen toezichthouder fungeert als toegangskaart tot hele EG,
terwijl de toezichthouder die de vergunning afgeeft belast is met het toezicht.21

Een indirect gevolg van de totstandkoming van de Europese binnenmarkt was een sterke drang tot schaalvergroting.
Dit leidde tot een golf van fusies en overnames, waardoor in eerste instantie grote nationale, maar later ook
internationale verzekeringsgroepen ontstonden. Om adequaat toezicht op deze conglomeraten te kunnen uitoefenen,
werd het preventief kunnen toetsen van zeggenschapsverhoudingen en financiële transacties binnen zo'n groep
noodzakelijk geacht.22

Daarnaast ontstond er bij banken en verzekeraars een toenemende behoefte aan samenwerking. Dit laatste had
gevolgen voor het zogenaamde structuurbeleid. Dit beleid zoals dat in Nederland sinds de jaren zeventig door de
Nederlandsche Bank NV gevoerd werd, was gericht op het voorkomen van te grote machtsconcentraties en ver-
strengeling van risico's in de Nederlandse financiële sector. In het begin had dit beleid vooral betrekking op de
activiteiten van banken.23 Na overleg tussen het Ministerie van Financiën, de Nederlandsche Bank NV, de Verzeke-
ringskamer en de representatieve organisaties van het krediet- en verzekeringswezen, werd dit beleid in 1981 uitge-
breid tot het verzekeringswezen. Het aanbrengen en handhaven van een scheiding tussen het bank- en verzekerings-
wezen werd toen als belangrijkste doel geformuleerd.24

Uitvoering van dit beleid was mogelijk doordat de Wet toezicht kredietwezen bepaalde deelnemingen van banken in
andere ondernemingen en vice versa verbood, zonder voorafgaande verklaring van geen bezwaar. De Minister van
Financiën was bevoegd tot het afgeven van dergelijke verklaringen, maar vanwege de beleidsdoelstelling werden ze
in principe niet afgegeven.25



21

Om het structuurbeleid sluitend te maken was het noodzakelijk om ook in de verzekeringswetgeving bepalingen op
te nemen die het mogelijk maakten zeggenschapsverhoudingen tussen verzekerings- en kredietinstellingen
preventief te toetsen.26 In de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (en later in de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf) is dit dan ook gebeurd.
In de loop van de jaren tachtig werd het structuurbeleid geleidelijk verruimd totdat het per 1 januari 1990 definitief
geliberaliseerd werd.
Tegenwoordig kunnen banken en verzekeraars op grotere schaal deelnemen in elkaars kapitaal en is het samengaan
in een holding-structuur niet langer verboden. Dit betekend niet dat het structuurtoezicht is opgeheven.
Verklaringen van geen bezwaar voor deelnemingen boven een bepaald percentage blijven verplicht. Nog steeds
wordt per geval getoetst of het afgeven van een verklaring zou leiden tot ongewenste ontwikkelingen in het bank- of
verzekeringswezen. Maar in beginsel worden verklaringen van geen bezwaar tegenwoordig zonder veel problemen
afgegeven. Sinds 1994 is de Verzekeringskamer in bepaalde gevallen ook zelf bevoegd, namens de Minister van
Financiën verklaringen van geen bezwaar af te geven.27

Hoewel holding-structuren toegestaan zijn, is het samengaan van bank en verzekeraar in één juridische entiteit nog
steeds verboden. Vanwege verschillende eisen m.b.t. solvabiliteit en liquiditeit blijven banken en verzekeraars voor
hun eigen bedrijf onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank NV, dan wel de Verzekeringskamer. De
conglomeraat-holding staat als zodanig niet onder toezicht.28 De twee toezichthouders hebben afspraken gemaakt
over samenwerking bij het toezicht op werkmaatschappijen die deel uitmaken van financiële conglomeraten.
Daarbij wordt de concernomgeving (en/of een eventuele holding) bij het toezicht betrokken (het zgn. solo-plus
toezicht). De toezichthouders brengen zoveel mogelijk gezamenlijk advies uit aan de Minister van Financiën over
aanvragen en wijzigingen van verklaringen van geen bezwaar en wisselen informatie uit. Deze afspraken kregen
hun beslag in twee Protocollen uit 1990 en 1994.29
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Historisch overzicht van de wetsgeschiedenis
Het eerste overheidstoezicht op verzekeraars dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het was uitsluitend
gericht op het levensverzekeringsbedrijf. Naar aanleiding van het faillissement van enkele weduwen- en wezen
fondsen werd op 16 juli 1830 een Koninklijk besluit uitgevaardigd. Bestaande en op te richten maatschappijen en
fondsen voor levensverzekering werden verplicht stukken ter Koninklijke goedkeuring in te zenden. Er werden
echter geen richtlijnen voor de uitoefening van het bedrijf gegeven. In 1880 kwam er een einde aan deze
rudimentaire vorm van toezicht door een arrest van de Hoge Raad.30

In 1922 kwam de Wet op het Levensverzekeringbedrijf (WOL) tot stand. Directe aanleiding voor deze wet was de
vertrouwenscrisis die onder het publiek ontstaan was door de ernstige financiële moeilijkheden waarin een aantal
grote levensverzekeringsmaatschappijen verkeerden. 
De WOL was een vervolg op de noodwet uit april 192131 die een speciale voorziening in het leven riep om de
liquidatie van levensverzekeringsmaatschappijen ordelijk te laten verlopen. Deze 'bijzondere voorziening', later
bekend als 'de noodregeling', werd grotendeels overgenomen in de WOL.  Belangrijker was dat de WOL voorzag in
de invoering van permanent overheidstoezicht op levensverzekeraars. Uitvoering van dit toezicht werd opgedragen
aan de Verzekeringskamer, die op basis van artikel 8 van de wet werd opgericht. De invoering van de WOL luidde
een periode van sanering en consolidatie van de bedrijfstak in, waarbij verschillende levensverzekeraars en
spaarkassen door middel van de noodregeling geliquideerd werden.32

In oktober 1940 werd door de Secretaris-Generaal voor Financiën een besluit uitgevaardigd waardoor
maatschappijen die op onderlinge grondslag (oorlogs)molest-verzekeringen afsloten onder toezicht kwamen te
staan. Na 1945 werd dit Besluit gehandhaafd tot 1971. De uitvoering werd overgedragen aan de Minister van
Financiën.33 Op basis van dit besluit heeft het Ministerie alle nog bestaande molest-onderlingen geliquideerd.
Tegenwoordig is verzekering van oorlogsmolest onder de Nederlandse wetgeving voor levensverzekeraars
verboden. Schadeverzekeraars mogen slechts in beperkte mate oorlogsmolest verzekeren.
Gedurende de oorlogsjaren bleef de WOL van kracht. De verantwoordelijkheid voor de WOL en de
Verzekeringskamer verschoof echter in 1941 naar het Departement voor Bijzondere Economische Zaken. Taken die
de Minister van Justitie uitvoerde in het kader van de WOL werden tot 1945 uitgevoerd door de Secretaris-Generaal
voor Bijzondere Economische Zaken. De Secretaris-Generaal probeerde overigens het toezicht uit te breiden tot
andere takken van het verzekeringsbedrijf. Er werden diverse besluiten genomen die van toepassing waren op
schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en assurantiemakelaars.34 Deze besluiten werden na 1945
ingetrokken.
Een verhaal apart vormde de oprichting van de bedrijfsorganisaties voor verzekeraars. In 1940 werd door de
Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart de Organisatiecommissie voor de opbouw van een
zelfstandige organisatie van het bedrijfsleven opgericht.35 Deze commissie (beter bekend als de commissie-
Woltersom) trof ook voorzieningen voor het verzekeringsbedrijf. Vanaf 1942 kreeg de Secretaris-Generaal voor
Bijzondere Economische Zaken de bevoegdheid voorschriften en maatregelen uit te vaardigen met betrekking tot de
bedrijfsorganisaties op zijn eigen bevoegdheidsgebied.36 Op basis daarvan heeft de Secretaris-Generaal een aantal
besluiten en beschikkingen uitgevaardigd, die betrekking hadden op de werkzaamheden van de Organisatiecom-
missie zelf en op de organisatiebeschikking voor het verzekeringsbedrijf die door de Commissie was uitgevaardigd.
Het besluit op de bedrijfsorganisaties is een van de besluiten uit de bezettingstijd die na de bevrijding gehandhaafd
bleef.37 Na 1945 was de Minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor organisatie van het bedrijfsleven.
Voor de bedrijfsorganisaties op het gebied van het verzekeringswezen nam evenwel de Minister van Financiën de
nodige besluiten.

Nadat in 1945 de besluiten met betrekking tot schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en assurantiemake-
laars waren ingetrokken, waren het onderlinge molest-verzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf de enige
verzekeringsbedrijfstakken die onder toezicht stonden. Dit bleef zo tot 1952. Toen kwam de Wet
Assurantiebemiddeling (WAb) tot stand. Ook deze wet was een reactie op misstanden in de bedrijfstak. Het
belangrijkste doel van de Wab was het bevorderen van de vakbekwaamheid van assurantietussenpersonen zodat
consumenten beter zouden worden voorgelicht. Daartoe voorzag de wet in de invoering van vakbekwaamheidseisen
en verplichte registerinschrijving voor een ieder die wilde bemiddelen in assurantiën. Daaraan gekoppeld werd een
systeem van openbaarheid van gegevens. Behalve een openbaar Centraal register, bestond de mogelijkheid om
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inlichtingen te vragen over de ingeschrevenen. Ter bescherming van het beroep werd de aan de registerinschrijving
gekoppelde titulatuur van assurantietussenpersonen beschermd verklaard. Verder werden rechtspositie en beloning
van de tussenpersonen geregeld. Het houden van de registers werd opgedragen aan de Sociaal Economische Raad
(SER). De wet regelde bovendien de benoeming van een Commissie van Advies, waarin vertegenwoordigers van
verzekeraars en assurantietussenpersonen zitting hadden. Deze Commissie moest de SER bijstand verlenen bij de
uitoefening van zijn taak en daarnaast de regering adviseren omtrent het assurantiebemiddelingsbedrijf.
Bij de vervanging van de Wab in 1991 werd in de memorie van toelichting opgemerkt dat de wet door haar
sanerende werking een einde had gemaakt aan de misstanden in de bedrijfstak en dat het
assurantiebemiddelingsbedrijf op een meer professionele leest geschoeid ging.38 

Het eerste wettelijk geregelde overheidstoezicht op schadeverzekeraars dat na de tweede wereldoorlog tot stand
kwam was gebaseerd op artikel 28 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Deze wet, die
in 1963 tot stand kwam naar aanleiding van een Benelux-verdrag39, bepaalde onder andere dat alleen door de
Minister van Financiën toegelaten verzekeraars aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen mochten
afsluiten. Daarmee kwam een branche van het schadeverzekeringsbedrijf onder overheidstoezicht te staan.
Hoofdstuk 5/art. 28 van de WAM regelde de toelating van deze verzekeraars en voorzag in bepalingen voor het
toezicht. In artikel 29 werd een beroepsprocedure geregeld. De Verzekeringskamer speelde een rol bij de toelating
van aansprakelijkheidsverzekeraars en had verder een toezichthoudende taak.
De ondertoezichtstelling van het hele schadeverzekeringsbedrijf in Nederland werd in 1964 geregeld via de Wet op
het schadeverzekeringsbedrijf (WOS). Er zat dus een goede veertig jaar tussen de toezichtswetgeving voor de
bedrijfstak van levensverzekeraars en die van schadeverzekeraars. Ook deze wet was bedoeld als saneringswet om
misstanden in de bedrijfstak aan te pakken.40 De Verzekeringskamer werd aangewezen als toezichthouder, wat
betekende dat zij verzekeraars toeliet tot het schadeverzekeringsbedrijf in Nederland en verder belast was met het
toezicht op de bedrijfstak. Verzekeraars die aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen wilden afsluiten
moesten voortaan voldoen aan de bepalingen van de WOS en de WAM.
De WOS bleef van kracht tot 1985, toen ze werd vervangen door de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (WTS).
De directe aanleiding voor deze wetswijziging was de vaststelling van de Eerste coördinatie-richtlijn voor het
schadeverzekeringsbedrijf door de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen op 24 juli 1973. Hoewel
de richtlijn voorschreef dat de aangepaste Nederlandse wetgeving op 1 februari 1976 in werking moest treden, liet
de invoering van de WTS op zich wachten. Verzekeraars in de Gemeenschap konden echter een rechtstreeks beroep
doen op bepalingen in de richtlijn, mits zij voldeden aan de voorwaarden die in de richtlijn gesteld werden. De
Staatssecretaris van Financiën verzocht in 1976 de Verzekeringskamer om dienovereenkomstig te handelen.41 De
WTS was de eerste verzekeringswet waarin het systeem van verklaringen van geen bezwaar voor deelnemingen van
verzekeraars in banken werd opgenomen. Deze bepalingen werden in latere wetten doorgezet. De toelating van
verzekeraars die aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen afsloten werd overgeheveld van de WAM
naar de WTS. Hoofdstuk 5/art.28 van de WAM handelde vanaf dat moment over de gevolgen voor de
aansprakelijkheid na intrekking van de vergunning op grond van de WTS.

In 1986 werd de toezichtswetgeving voor levens- en schadeverzekeraars geïntegreerd in de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf (WTV). De formele ontstaansgeschiedenis van de WTV kan verwarrend werken: de bepalingen
voor het levensverzekeringsbedrijf, vastgelegd in de WOL werden opgenomen in de WTS. De wet waarmee dit
geschiede is dus een wijzigingswet en wordt daarom ook wel aangeduid als de WWTS (Wijzigingswet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf). Ze werd ook als zodanig gepubliceerd in het Staatsblad op 18 december 1986. De
volledige tekst van de door de wijziging ontstane wet werd de volgende dag, bij beschikking van de Minister van
Justitie, in het Staatsblad gepubliceerd onder de titel Wet toezicht verzekeringsbedrijf. Het is deze
staatsbladpublikatie die het begin van de WTV als integrale tekst inluidt. In sommige onderliggende besluiten van
de WTV wordt echter verwezen naar bepalingen uit de WWTS.
Een aanleiding voor de integratie van de Nederlandse toezichtswetgeving was de implementatie van de eerste
coördinatie-richtlijn voor het levensverzekeringsbedrijf zo spoedig mogelijk tot stand te brengen.42

Deze richtlijn voorzag, net als de eerste coördinatie-richtlijn voor het schadeverzekeringsbedrijf, in coördinatie van
toegangsregelingen voor de hele EEG. De WTV werd meermaals gewijzigd, onder andere ter invoering van de
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tweede richtlijn schadeverzekering (1990) en de tweede richtlijn levensverzekering (1992). Deze richtlijnen
regelden het vrije verkeer van verzekeringsdiensten tussen de Lid-staten.
Een andere belangrijke wijziging van de WTV betrof de beheersmatige verzelfstandiging van de
Verzekeringskamer in 1992. Een belangrijk motief hiervoor was de verwachting dat verzelfstandiging zou leiden tot
een flexibeler en slagvaardiger uitvoering van de wettelijke taken.43  Bijkomend argument was dat de twee andere
toezichthouders op de financiële sector, namelijk De Nederlandsche Bank NV en de Stichting toezicht effecten-
verkeer, ook een privaatrechtelijke status hadden. Besloten werd de Verzekeringskamer om te vormen tot een
privaatrechtelijke stichting, zonder wijzigingen aan te brengen in de bij de wet aan de Verzekeringskamer
toegekende bevoegdheden. De verzelfstandiging ging gepaard met een uitbreiding van de wettelijke taakopdracht
van de Verzekeringskamer. Naast het uitoefenen van toezicht kreeg de Verzekeringskamer de wettelijke taak de
Minister van Financiën te adviseren over aangelegenheden m.b.t. het levens- en schadeverzekeringsbedrijf. Deze
adviestaak bestond al in feite langer op basis van de Instructie voor de Verzekeringskamer, maar werd nu
vastgelegd in de toezichtswetgeving.

In 1991 werd de Wet Assurantiebemiddeling (Wab) vervangen door de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb).
De belangrijkste reden voor deze wijziging was het streven naar deregulering van het toenmalige kabinet.44

In het kader van de dereguleringsgedachte werd het aantal registers teruggebracht van vier naar een. Een andere
belangrijke wijziging betrof de opheffing van de Commissie van Advies. De adviestaak van deze commissie ten
opzichte van de regering werd overgenomen door de SER, die zich daarin kan laten bijstaan door commissies als
bedoeld in Titel V van de Wet op de Bedrijfsorganisatie.45 Verder werden de bevoegdheden van de SER uitgebreid
met een aantal zaken die voorheen bij de Minister(s) berustten.
In de Wabb is een expliciete verwijzing opgenomen naar de Europese assurantietussenpersonen-richtlijn uit 1976.
De richtlijn beoogt opheffing van materiële belemmeringen voor assurantietussenpersonen die het bemidde-
lingsbedrijf in andere Lid-Staten van de EG willen uitoefenen. Ze voorziet niet in coördinatie van toelatings- en
uitoefeningsvoorwaarden, noch in een wederzijdse erkenning van diploma’s; de verschillen tussen de nationale
wetgevingen waren daarvoor te groot. Op basis van de richtlijn mogen tussenpersonen die zijn toegelaten in de
eigen Lid-Staat, het bemiddelingsbedrijf ook uitoefenen in een andere Lid-Staat. Omdat de Nederlandse
vakbekwaamheidseisen zeer hoog zijn, kan dit er in de praktijk op neerkomen dat het voor Nederlanders moeilijker
is om in Nederland tot het assurantiebemiddelingsbedrijf te worden toegelaten dan voor assurantietussenpersonen
uit andere Lid-Staten.46

De invoering van de derde generatie Europese verzekeringsrichtlijnen maakten in 1993 vervanging van de Wet
toezicht verzekeringswezen noodzakelijk. In de nieuwe Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WTV 1993) werden
de principes van 'single licence' en 'home country control' ingevoerd. Dit had gevolgen voor de toelatingsprocedures
van de Verzekeringskamer. Voortaan had zij slechts een adviserende stem bij de toelating van EG verzekeraars tot
het directe verzekeringsbedrijf in Nederland. Verzekeraars met zetel in Nederland of buiten de EG hebben nog
steeds een vergunning van de Verzekeringskamer nodig. Nederlandse verzekeraars die door de Verzekeringskamer
zijn toegelaten mogen zich vrij vestigen binnen de EG. Vanwege het 'home country control' principe is de Verzeke-
ringskamer belast met het toezicht op deze verzekeraars.

Op 1 januari 1996 trad de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN) in werking. De
ondertoezichtstelling van deze bedrijfstak heeft lang op zich laten wachten. Al in 1922, bij de totstandkoming van
de WOL, werd overwogen om het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf onder toezicht te stellen. Men zag echter geen
mogelijkheden om de verplichtingen in natura op verantwoorde wijze te waarderen. Om deze reden werd zowel bij
de WOL, als bij de latere wetten, afgezien van ondertoezichtstelling van het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf. In
1989 voerde de Verzekeringskamer, in opdracht van de Minister van Financiën, een onderzoek uit naar de bedrijfs-
tak. Op basis van dit onderzoek (uitgevoerd in samenwerking met het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije
Universiteit van Amsterdam) kwam men tot de conclusie dat ondertoezichtstelling gewenst en mogelijk was.47 De
voorschriften van de WTN zijn grotendeels ontleend aan de regels zoals die op basis van de WTV 1993 gelden voor
levensverzekeraars. Er bestaat geen communautaire regelgeving voor natura-uitvaartverzekeraars. Of Nederlandse
natura-uitvaartverzekeraars worden toegelaten tot andere Lid-staten hangt af van de plaatselijke regelgeving.
Daarom biedt de WTN de mogelijkheid aan natura-uitvaartverzekeraars om te kiezen voor het regime van de WTV
1993 voor levensverzekeraars.48
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Handelingenoverzicht

Toezicht op levensverzekeraars (1940 - 1987)
De Wet op het Levensverzekeringbedrijf  (WOL) dateert van 22 december 1922 (Stb. 716) en bleef tot 1987 van
kracht. De WOL was van toepassing op iedere onderneming die als bedrijf overeenkomsten sloot om, tegen betaling
van een premie (of andere periodiek verschuldigde geldsom), geldelijke uitkeringen in verband met leven of dood
van de mens te doen. Dat betekende dat naast het zuivere levensverzekeringsbedrijf ook
volksverzekeringsinstellingen, begrafenisfondsen die uitkeringen in geld deden, spaarkassen en tontines onder
toezicht van de Verzekeringskamer stonden. Ook buitenlandse levensverzekeraars die op de Nederlandse markt
opereerden, vielen voor hun Nederlandse bedrijf onder de WOL en stonden als zodanig onder toezicht van de
Verzekeringskamer. Onder 'buitenlandse verzekeraars' werden ook levensverzekeraars uit de koloniën verstaan.

Beleid

Beleidsontwikkeling en evaluatie

1.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
3. Minister van Financiën (1980 - 1987)

Handeling Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het algemeen beleid op het gebied
van het levensverzekeringsbedrijf

Periode 1940 - 1987

2.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
3. Minister van Financiën  (1980 - 1987)

Handeling Het voeren van overleg met Vakministers/ Secretarissen-Generaal voor het
Algemeen Bestuur, en vertegenwoordigers van uitvoeringsorganen over
aangelegenheden betreffende het levensverzekeringsbedrijf

Periode 1940 - 1987

3.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
3. Minister van Financiën (1980 - 1987)

Handeling Het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de Minis-
terraadsvergaderingen/ vergadering van Secretarissen-Generaal voor beraad en
besluitvorming inzake het levensverzekeringsbedrijf

Periode 1940 - 1987
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4.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
3. Minister van Financiën (1980 - 1987)

Handeling Het voeren van overleg met/het leveren van bijdragen aan het overleg met het
Staatshoofd / Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, inzake het
levensverzekeringsbedrijf

Periode 1940 - 1987

5.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
3. Minister van Financiën (1980 - 1987)

Handeling Het inbrengen van standpunten betreffende het levensverzekeringsbedrijf in
(interdepartementale) commissies

Periode 1940 - 1987

6.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
3. Minister van Financiën

Handeling Het instellen/opheffen van commissies, werkgroepen e. d. op het gebied van het
levensverzekeringsbedrijf

Periode 1980 - 1987
Product Beschikking

Internationaal beleid

7.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980),

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941),
3. Minister van Financiën,
Verzekeringskamer

Handeling Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale
regelingen betreffende het levensverzekringsbedrijf en het presenteren van
Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties

Periode 1940 - 1987
Product Internationale regelingen, nota’s notities, rapporten

Wet- en regelgeving

8.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Minister van Financiën (1980 - 1987)
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving

inzake het levensverzekeringsbedrijf
Periode 1940 - 1987
Product Voorstellen van wet
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9.
Actor Minister van Justitie, Minister van Financiën
Handeling Het, in overleg met de Minister die het mede aangaat, regelen van de overdracht van

de primaire verantwoordelijkheid voor de WOL aan de Minister van Financiën
Periode 1945 - 1980
Product Correspondentie

10.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Minister van Financiën (1980 - 1987)
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van algemene

maatregelen van bestuur inzake het levensverzekeringsbedrijf
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.84
Product Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

1. Besluit van 1 november 1947, Stb. 363, tot nadere wijziging van het Koninklijk
besluit van 18 juli 1925, Stb. 335 (modelstaten)

2. Besluit van 8 december 1950, Stb. 545, (modelstaten levensverzekeringsbedrijf)
3. Besluit van 24 december 1954, Stb. 625, houdende wijziging van het besluit van

8 december 1950 (Stb. 545)
4. Besluit van 22 oktober 1955, Stb. 503, tot wijziging van het besluit van 8

december 1950 (Stb. 545)
5. Besluit van 9 mei 1956, Stb. 253, houdende wijziging van het besluit van 29

Januari 1924, Stb. 24 (Buitenlandse verzekeringsmaatschappijen)
6. Besluit van 6 september 1961, Stb. 347, houdende wijziging van het besluit van

8 december 1950 (Stb. 545)
7. Besluit van 25 juli 1961, Stb. 229, tot wijziging van het besluit van 29 februari

1924 (Stb. 24)49

8. Besluit van 18 oktober 1968, Stb. 563, tot wijziging van het besluit 24 juli 1923
(Stb. 379) houdende vaststelling van een Instructie voor de Verzekeringskamer

9. Besluit van 29 juli 1972, Stb. 460, houdende wijziging uitvoeringsbesluiten
verzekeringswetgeving50

10. Besluit van 13 december 1972, Stb. 758, houdende vaststelling van een instructie
voor de Verzekeringskamer51

11. Besluit van 3 oktober 1973, Stb. 478, houdende wijziging van het besluit van 25
februari 1938 (Stb. 242)

12. Besluit van 28 mei 1974, Stb. 303, houdende wijziging van het besluit van 8
december 1950 (Stb. 545)

13. Besluit van 18 maart 1986, Stb. 103, tot uitvoering van art.27 van de Wet op het
Levensverzekeringbedrijf, Stb. 716/1922 (Statenbesluit
levensverzekeringsbedrijf)

14. Besluit van 10 juli 1986, Stb. 407, houdende wijziging van de Instructie voor de
Verzekeringskamer52

Opmerking Op grond van art.86 moet de Verzekeringskamer gehoord worden bij vaststelling of
wijziging van algemene maatregelen van bestuur
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11.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het wijzigen van algemene maatregelen van bestuur inzake het

levensverzekeringsbedrijf
Periode 1941 - 1945
Grondslag Verordening Nr. 23/1940: art.1; Besluit Nr. 218/1941: art.2
Product Besluiten, o.a.:

1. Besluit van 26 mei 1943 (Stcrt. 106, rectificatie in Stcrt. 1943/118)) van de
Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot wijziging van het
Koninklijk besluit van 18 juli 1925 (Stb. 335) houdende een algemene maatregel
van bestuur, als bedoeld bij artikel 27 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf

2. Besluit van 29 juni 1943 (Stcrt. 157) van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere
Economische Zaken tot het toekennen van de bevoegdheid aan de
Verzekeringskamer tot verlenen van tijdelijke ontheffing van de verplichting,
omschreven in artikel 12 van het Koninklijk besluit van 18 juli 1925 (Stb. 335)
houdende algemene maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 27 der Wet op
het Levensverzekeringbedrijf

12.
Actor Secretaris-Generaal voor Justitie
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van Besluiten inzake het levensverzekerings-

bedrijf
Periode 1940 - 1941
Grondslag Verordening Nr. 23/1940: art.1
Product Besluit

13.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Minister van Financiën (1980 - 1987)
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van Koninklijke

besluiten m.b.t het beleid inzake levensverzekeringsbedrijf
Periode 1940 - 1987
Product Koninklijke besluiten

14.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Minister van Financiën (1980 - 1987)
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van Ministeriële regelingen inzake het

levensverzekeringsbedrijf
Periode 1940 - 1987
Product Ministeriële regeling
Opmerking Er bestaat een Ministeriële regeling van de Minister van Financiën uit 1967 (Besluit

van 25 augustus 1967, no.B 7/11446) die een Instructie voor het verzekeringswezen
bevat. Deze instructie (niet te verwarren met de Instructie voor de
Verzekeringskamer- dat is namelijk een amvb) strekt ter uitvoering van de WOL en
de WOS. Zie voor deze regeling paragraaf 3.4.1.
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15.
Actor Minister van Justitie
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van Ministeriële regelingen inzake de afgifte

van bewijzen van betrouwbaarheid voor het levensverzekeringsbedrijf
Periode 1979
Grondslag Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1979

(no.79/267/EEG): art.37
Product Ministeriële regeling, o.a.:

1. Regeling van de Minister van Justitie van 31 juli 1979, Stcrt. 159 (Afgifte
bewijzen van betrouwbaarheid)

Opmerking Zie ook paragraaf 3.4.1

16.
Actor Minister van Financiën (1940 - 1980), Minister van Binnenlandse Zaken (1940 -

1950?), Minister van Koloniën (1940 - 1955?), Minister van Sociale Zaken (1940? -
1987), Minister van Justitie (1980 - 1987)

Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en
regelgeving op het gebied van het levensverzekeringsbedrijf waarvoor andere
ministers/ Secretarissen-Generaal eerst verantwoordelijk zijn

Periode 1940 - 1987
Product Correspondentie

17.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Minister van Financiën (1980 - 1987)
Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en

regelgeving op beleidsterreinen waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk
zijn, vanuit het gezichtspunt van beleidsverantwoordelijke voor het
levensverzekeringsbedrijf

Periode 1940 - 1987
Product Correspondentie

18.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van interne richtlijnen voor de uitvoering van het toezicht op

levensverzekeraars
Periode 1940 - 1987
Product Richtlijnen

19.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van beleidsregels voor het levensverzekeringsbedrijf
Periode 1940 - 1987
Product Circulaires e.d, o.a.:

1. Voorlopige regeling inzake Levensverzekeringsmaatschappijen in afwachting
van definitieve regeling bij Koninklijk besluit van 20 mei 1940
(Levensverzekering-Maatschappijen-Moratorium)

2. Circulaire van de Verzekeringskamer van 9 oktober 1973 aan de
Levensverzekeringsmaatschappijen en de Spaarkassen (premievrije en
afkoopwaarden van pensioenverzekeringen)

3. Circulaire van de Verzekeringskamer van 28 oktober 1980 aan de binnenlandse
levensverzekeringsmaatschappijen, spaarkasondernemingen en
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begrafenisfondsen (gegevens inzake hypothecaire geldleningen)
4. Memorandum van de Verzekeringskamer van december 1980 inzake oprichting

van besloten vennootschappen die activiteiten in de pensioensfeer ten doel
hebben

5. Circulaire van de Verzekeringskamer van 27 maart 1984 aan de
levensverzekeringsmaatschappijen (inlichtingen over de inrichting van het
bedrijf)

6. Circulaire van de Verzekeringskamer van 12 december 1984 aan de verzekeraars
(nieuwe verslagstaten)

7. Circulaire van de Verzekeringskamer van 4 januari 1995 aan de
levensverzekeringsmaatschappijen (pensioenvoorzieningen van de
levensverzekeringsmaatschappijen

Verantwoording van beleid

20.
Actor 1. Minister van Justitie (1940; 1945 - 1980)

2. Minister van Financiën (1980 - 1987)
Handeling Het beantwoorden van Kamervragen en rapporteren / uitbrengen van verslag aan de

Staten-Generaal inzake het levensverzekeringsbedrijf
Periode 1940,

1945 - 1987
Product brieven, notities

 Informatie en tegenspraak

Informatievoorziening

21.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
2. Minister van Financiën (1980 - 1987)

Handeling Het beantwoorden van vragen van individuele burgers betreffende het
levensverzekeringsbedrijf

Periode 1940 - 1987
Product Correspondentie

22.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
2. Minister van Financiën (1980 - 1987),
Verzekeringskamer

Handeling Het verstrekken van inlichtingen aan burgers, bedrijven en instanties betreffende het
levensverzekeringsbedrijf

Periode 1940 - 1987
Product Correspondentie, voorlichtingsmateriaal
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23.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister/ Secretaris-Generaal voor

Justitie in beleidsvragen het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1940 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.7; Instructie Verzekeringskamer

(Stb. 758/1972): art.6
Product Advies

24.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Financiën in

beleidsvragen het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1972 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 758/1972): art.6
Product Advies

25.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid in beleidsvragen het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1972 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 758/1972): art.6
Product Advies

26.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het adviseren van de verantwoordelijke Minister/ Secretaris-Generaal in

uitvoeringsvragen het levensverzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1940 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.7; Instructie Verzekeringskamer

(Stb. 758/1972): art.6
Product Advies
Opmerking Verantwoordelijke ministers/ Secretarissen-Generaal waren: Minister van Justitie

(1940; 1945 - 1980), Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941), Secretaris-
Generaal voor Bijzondere Economische Zaken (1941 - 1945), Minister van
Financiën (1980 - 1987)

27.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het jaarlijks uitbrengen van verslag aan de Kroon
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.33
Product Jaarverslag
Opmerking In de periode 1941 - 1945 werd verslag uitgebracht aan de Secretaris-Generaal voor

Bijzondere Economische Zaken



32

28.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het uitbrengen van verslag aan de Kroon inzake de noodregeling
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.59
Product Verslag
Opmerking In de periode 1941 - 1945 werd verslag uitgebracht aan de Secretaris-Generaal voor

Bijzondere Economische Zaken

29.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met de verantwoordelijke Minister/ Secretaris-Generaal over

onderwerpen het levensverzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1940 -1987
Product Correspondentie, notulen, verslagen
Opmerking Verantwoordelijke ministers/ Secretarissen-Generaal waren: Minister van Justitie

(1940; 1945 - 1980), Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941), Secretaris-
Generaal voor Bijzondere Economische Zaken (1941 - 1945), Minister van
Financiën (1980 - 1987)

30.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met (overheids)instanties die belast zijn met het toezicht op

financiële markten en op natuurlijke en rechtspersonen die op die markten werkzaam
zijn

Periode 1940 - 1987
Product Correspondentie, notulen, verslagen
Opmerking O.a. de Nederlandsche Bank N.V., De Stichting Toezicht Effectenverkeer, De

Gemachtigde voor de prijzen

31.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met (representatieve) organisaties van verzekeraars over

onderwerpen het levensverzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1940 - 1987
Product Correspondentie, notulen, verslagen
Opmerking
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Onderzoek

32.
Actor 1. Minister van Justitie (1940/ 1945 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
3. Minister van Financiën (1980 - 1987)
Verzekeringskamer

Handeling Het (doen) voorbereiden/ uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek en het
verzamelen van gegevens op het gebied van het levensverzekeringsbedrijf

Periode 1940 - 1987
Product o.a. enquêtes, rapporten, nota's

Beroep en klachten

33.
Actor 1. Minister van Justitie (1940/ 1945 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
3. Minister van Financiën (1980 - 1987)

Handeling Het voorbereiden / nemen van beslissingen inzake beroepsprocedures voor
levensverzekeraars

Periode 1940 - 1941?,
1945 - 1980

Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.10, art.18, art.26, art.36, art.37; Besluit van 27 juli 1923
(Stb. 382) (verhaal der kosten): art.7

Product Koninklijke besluiten, beschikkingen
Opmerking Formeel gingen verzekeraars in beroep bij de Kroon

34.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beslissen inzake beroepsprocedures voor levensverzekeraars
Periode 1941 - 1945
Grondslag Besluit 218/1941: art.7(2); WOL (Stb. 716/1922): art.10, art.18, art.26, art.36, art.37;

Besluit van 27 juli 1923 (Stb. 382) (verhaal der kosten): art.7
Product Besluit/ beschikking

35.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het behandelen van klachten van individuele levensverzekeringnemers
Periode 1940 - 1980

36.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het behandelen van klachten van levensverzekeraars
Periode 1940 - 1980
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 Organisatie

Verzekeringskamer

37.
Actor Minister van Justitie (1940/ 1945 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
3. Minister van Financiën (1980 - 1987)

Handeling Het toetsen van verantwoordingsinformatie over de uitvoering van de taak en het
financiële beheer van de Verzekeringskamer

Periode 1940 -1987

38.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het toetsen van verantwoordingsinformatie over de uitvoering van zijn taak en het

financiële beheer van de Verzekeringskamer
Periode 1940 -1987

39.
Actor 1. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)

2. Minister van Justitie (1945 - 1987)
Handeling Het regelen van de overdracht van de formele verantwoordelijkheid voor de

Verzekeringskamer
- van Justitie naar Bijzondere Economische Zaken
-  van Justitie naar Financiën

Periode 1940 - 1987
Product Correspondentie

40.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het voeren van overleg over/regelen van de overdracht van de formele

verantwoordelijkheid voor de Verzekeringskamer van Justitie naar Bijzondere
Economische Zaken

Periode 1940 - 1941
Product Correspondentie

41.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voeren van overleg over/ regelen van de overdracht van de formele

verantwoordelijkheid voor de Verzekeringskamer van Justitie naar Financiën
Periode 1945 - 1987
Product Correspondentie
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42.
Actor 1. Minister van Justitie

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
Handeling Het voorbereiden van benoeming en ontslag van de ambtenaren van de

Verzekeringskamer
Periode 1940 - 1958
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.8
Product Koninklijk besluit/ beschikking

43.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het voorbereiden van benoeming en ontslag van de ambtenaren van de

Verzekeringskamer
Periode 1941 - 1945
Grondslag Besluit 218/1941: art.7(2); WOL (Stb. 716/1922): art.8
Product Beschikking

44.
Actor 1. Minister van Justitie (1940; 1945 - 1987)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
Handeling Het voorbereiden van benoeming en ontslag van leden, voorzitter en secretaris van

de Verzekeringskamer
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.8; Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.3,

art.9; Instructie Verzekeringskamer (Stb. 758/1972): art.1.2, art.2.4, art.5.2;
Instructie Verzekeringskamer zoals gewijzigd bij het besluit van 10 juli Stb. 407-
/1986): art.1.2, 1.3

Product Voordracht, Koninklijk besluit, proces verbaal van beëdiging voorzitter
Verzekeringskamer

Opmerking Vanaf 1973 vond de voordracht plaats in overeenstemming met de Ministers van
Financiën en van Sociale Zaken

45.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het voorbereiden van benoeming en ontslag van leden, voorzitter en secretaris van

de Verzekeringskamer
Periode 1941 - 1944
Grondslag Besluit 218/1941: art.7(2); WOL (Stb. 716/1922): art.8; Instructie

Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.3, art.9
Product Beschikking, proces verbaal van beëdiging voorzitter Verzekeringskamer

46.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beëdigen van leden, secretaris en ambtenaren van de Verzekeringskamer
Periode 1940 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.3; Instructie Verzekeringskamer

(Stb. 758/1972): art.2.4
Product Proces-verbaal
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47.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het overeenstemmen met de Minister van Justitie over de voordracht van leden,

voorzitter en secretaris van de Verzekeringskamer
Periode 1973 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 758/1972): art.1.2, art.5.2; Instructie

Verzekeringskamer zoals gewijzigd bij het besluit van 10 juli 1986 (Stb. 407):
art.1.2, 1.3

Product Voordracht

48.
Actor Minister van Sociale Zaken
Handeling Het overeenstemmen met de Minister van Justitie over de voordracht van leden,

voorzitter en secretaris van de Verzekeringskamer53

Periode 1973 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 758/1972): art.1.2, art.5.2; Instructie

Verzekeringskamer zoals gewijzigd bij het besluit van 10 juli 1986 (Stb. 407):
art.1.2, 1.3

Product Voordracht

49.
Actor 1. Minister van Justitie (1940; 1945 - 1987)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
Handeling Het aanwijzen van een plaatsvervangend lid als voorzitter van de

Verzekeringskamer
Periode 1940 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.13; Instructie Verzekeringskamer

(Stb. 758/1972): art.5.3
Product beschikking

50.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het aanwijzen van een plaatsvervangend lid als voorzitter van de

Verzekeringskamer
Periode 1941 - 1945
Grondslag Besluit 218/1941: art.7(2); Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.13
Product besluit

51.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het aanwijzen van een ambtenaar als tijdelijk secretaris van de Verzekeringskamer
Periode 1973 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 758/1972): art.5.4
Product besluit
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52.
Actor 1. Minister van Justitie (1940; 1945 - 1987)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
Handeling Het toestaan dat leden, voorzitter en (sinds 1972) de secretaris van de

Verzekeringskamer nevenbetrekkingen of functies bekleden waaraan geldelijke
beloning is verbonden

Periode 1940 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.4; Instructie Verzekeringskamer

(Stb. 758/1972): art.3
Product beschikking
Opmerking Sinds 1972 was de Minister van Justitie verplicht eerst overleg te voeren met de

Ministers van Financiën en van Sociale Zaken

53.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het toestaan dat leden en voorzitter van de Verzekeringskamer nevenbetrekkingen

bekleden waaraan geldelijke beloning is verbonden
Periode 1941 - 1945
Grondslag Besluit 218/1941: art.7(2); Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.4
Product besluit

54.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het toestaan dat de secretaris van de Verzekeringskamer nevenbetrekkingen of func-

ties bekleedt waaraan geldelijke beloning is verbonden
Periode 1940 - 1972
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.4
Product besluit

55.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het toestaan dat ambtenaren van de Verzekeringskamer nevenbetrekkingen of func-

ties bekleden waaraan geldelijke beloning is verbonden
Periode 1940 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.4; Instructie Verzekeringskamer

(Stb. 758/1972): art.3
Product besluit

56.
Actor Minister van Financiën, Minister van Sociale Zaken
Handeling Het overleggen met de Minister van Justitie i.v.m. het verlenen van toestemming aan

leden, voorzitter en secretaris van de Verzekeringskamer voor het bekleden van
nevenbetrekkingen of functies waaraan geldelijke beloning is verbonden

Periode 1972 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 758/1972): art.3
Product correspondentie
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57.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het (onder goedkeuring van de betrokken Minister(s)/secretarissen-generaal),

vaststellen van een reglement van orde
Periode 1940 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.16; Instructie Verzekeringskamer

(Stb. 758/1972): art.13; Instructie Verzekeringskamer zoals gewijzigd bij het besluit
van 10 juli 1986 (Stb. 407): art.13

Product Reglement van orde, o.a.:
1. Taakverdelingsbesluit van 22 Mei 1943

Opmerking Sinds 1 januari 1986 is goedkeuring niet meer vereist

58.
Actor 1. Minister van Justitie (1940, 1945 - 1987)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
Handeling Het goedkeuren van het reglement van orde van de Verzekeringskamer
Periode 1940 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.16; Besluit 218/1941: art.7(2);

Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.16; Instructie Verzekeringskamer
(Stb. 758/1972): art.13; Instructie Verzekeringskamer zoals gewijzigd bij het besluit
van 10 juli 1986 (Stb. 407): art.13

Product beschikking

59.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken (1941 - 1945)
Handeling Het goedkeuren van het reglement van orde van de Verzekeringskamer
Periode 1940 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.16; Besluit 218/1941: art.7(2);

Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.16
Product besluit

60.
Actor Minister van Financiën, Minister van Sociale Zaken
Handeling Het (mede)goedkeuren van het reglement van orde van de Verzekeringskamer
Periode 1973 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 758/1972): art.13; Instructie Verzekeringskamer

zoals gewijzigd bij het besluit van 10 juli 1986 (Stb. 407): art.13
Product beschikking

61.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen en innen van de aanslagen voor levensverzekeraars
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.85; Besluit van 27 juli 1923, Stb. 382 (Verhaal der

kosten): art. 1-6
Product besluit, correspondentie, aanslag
Opmerking Regels voor het verhaal der kosten worden bij amvb vastgesteld
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Overige organisaties

Zie hiervoor 3.2.3

Toezicht

Toegang en wijziging
De WOL verbood uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf in Nederland zonder een door de
Verzekeringskamer af te geven verklaring.54

Bij aanvraag van een verklaring werd door verzekeraars aan de Verzekeringskamer overgelegd: een authentiek
afschrift van de akte van oprichting (waarin opgenomen de statuten) en een opgave van bestuurders en
commissarissen. Verzekeraars waren verplicht te voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot de juridische vorm
van de onderneming en de omvang van het kapitaalsminimum. Buitenlandse levensverzekeraars moesten bovendien
een vertegenwoordiger in Nederland aanwijzen en waren verplicht tot het in Nederland aanhouden van speciale
financiële reserves.55

Verzekeraars waren verplicht om binnen veertien dagen (dertig dagen wanneer de onderneming buiten Europa
gevestigd was) na verstrekking van de verklaring, verdere inlichtingen omtrent de inrichting van het bedrijf aan de
Verzekeringskamer te verstrekken.56

62.
Actor 1. Minister van Justitie (1940 - )

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940-1945)
Handeling Het verrichten van activiteiten in het kader van de toelatingsprocedure van

levensverzekeraars
Periode ?
Grondslag WOL: art.17
Product O.a.: beoordelingsgegevens statuten, Ministeriële verklaring van geen bezwaar,

mededeling aan Verzekeringskamer
Opmerking Precieze data van deze handeling zijn onbekend.

63.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, op verzoek van de Minister van Justitie, verrichten van activiteiten in het kader

van de toelatingsprocedure van levensverzekeraars
Periode 1960? - 1980?
Product O.a.: beoordelingsgegevens statuten, mededeling aan Verzekeringskamer,

mededeling aan de belastingdienst.
Opmerking Precieze data van deze handeling zijn onbekend.

64.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het toelaten / wijzigen van de toelating van verzekeraars tot het

levenverzekeringsbedrijf in Nederland
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.9 - 21
Product O.a.: toelatingsgegevens, gewijzigde toelatingsgegevens (inclusief gedeeltelijke

portefeuille overdrachten), verklaringscorrespondentie
Opmerking Bij wijzigingen in de toelatingsgegevens wordt dezelfde procedure doorlopen.
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Toezicht op levensverzekeraars
Levensverzekeraars waren verplicht ieder jaar financiële verslagstaten bij de Verzekeringskamer in te leveren.
De Verzekeringskamer hield toezicht op het door de levensverzekeraar gevoerde beheer en zijn financiële toestand.
Daarnaast beoordeelde de Verzekeringskamer of de levensverzekeraar zich hield aan de bepalingen van de WOL.
Het reguliere toezicht van de Verzekeringskamer bestond uit de volgende onderdelen:

- Het uitvoeren van een (jaarlijkse) analyse van de door de verzekeraars in te dienen staten
- Het uitvoeren van (periodieke) onderzoeken ter plaatse
- Het beoordelen van het jaarverslag

65.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen of een handeling of een samenstel van handelingen uitoefening van het

levensverzekeringsbedrijf vormt
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.10
Product Besluit

66.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het uitoefenen van regulier toezicht op individuele levensverzekeraars
Periode 1940 - 1987
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1923): art.6
Product O.a.: controle rapporten en verslagen, beoordelingen (intern en extren),

correspondentie, productinformatie
Opmerking In het kader van deze handeling beoordeelt de Verzekeringskamer staten en

jaarverslagen van verzekeraars

67.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het (tegen betaling) verkrijgbaar stellen van formulieren van de staten voor

levensverzekeraars
Periode 1940 - 1955
Grondslag Besluit van 18 juli 1925 Stb. 335, zoals gewijzigd bij het besluit van 25 februari

1938, Stb. 244: art.12; Besluit van 8 december 1950 Stb. 545 (modelstaten): art.11
Product Formulieren

68.
Actor Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf
Handeling Het (tegen betaling) verkrijgbaar stellen van formulieren van de staten voor

levensverzekeraars
Periode 1955 - 1987
Grondslag Besluit van 24 december 1954 Stb. 625, enig artikel
Product Formulieren

Maatregelen
Wanneer de Verzekeringskamer ingrijpen bij een levensverzekeraar noodzakelijk achtte, stonden haar diverse
bevoegdheden ter beschikking. Ze kon:
- informatie verlangen,
- deskundigen en getuigen onder ede verhoren,
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- inzage (doen) nemen in de boeken en andere zakelijke bescheiden
- adviezen geven,
- overgaan tot publikatie van het advies
De verzekeraar kon tegen publikatie in beroep gaan bij de Kroon.
De WOL voorzag in een 'bijzondere regime' voor levensverzekeraars die in ernstige solvabiliteitsmoeilijkheden
verkeerden. De normale surséance van betaling was niet van toepassing op Nederlandse levensverze-
keringsmaatschappijen. In plaats daarvan kon de rechtbank, op verzoek van de verzekeraar of van de
Verzekeringskamer, verklaren dat de verzekeraar 'verkeert in een toestand, welke, in het belang der gezamenlijke
schuldeischers, bijzondere voorziening behoeft'. In de praktijk werd dit de 'noodregeling' genoemd.
Een dergelijke uitspraak had tot gevolg dat verzoeken of vorderingen tot faillissement werden opgeschort. De
bedoeling van de noodregeling was de liquidatie van een levensverzekeraar zodanig te laten verlopen dat de
belangen der gezamenlijke schuldeisers zo min mogelijk geschaad werden. Na de uitspraak van de rechtbank mocht
een levensverzekeraar op straffe van nietigheid geen handeling verrichten zonder bijstand of machtiging van de
Verzekeringskamer. De Verzekeringskamer was bevoegd aan bestuurders en commissarissen die voorschriften te
geven die zij in het belang van schuldeisers noodzakelijk achtte. Daarnaast moesten besluiten van de
aandeelhouders goedgekeurd worden door de Verzekeringskamer. Wanneer aandeelhouders weigerden een bepaald
besluit te nemen, kon de Verzekeringskamer dat besluit in plaats van de aandeelhouders nemen.
Een levensverzekeraar kon tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gaan bij de Kroon.

69.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het nemen van maatregelen tegen een levensverzekeraar
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): diverse artikelen
Product Zie context

70.
Actor 1. Minister van Justitie (1940/ 1945 - 1980)

2. Secretaris-Generaal voor Justitie (1940 - 1941)
3. Minister van Financiën (1980 - 1987)

Handeling Het voorbereiden van een machtiging van de Verzekeringskamer tot indiening van
een verzoek bij de rechtbank om de noodregeling over een levensverzekeraar uit te
spreken

Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922) :art.40
Product Koninklijk besluit, besluit

71.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het machtigen van de Verzekeringskamer tot indiening van een verzoek bij de recht-

bank om de noodregeling over een levensverzekeraar uit te spreken
Periode 1941 - 1945
Grondslag Besluit 218/1941: art.7(2); WOL (Stb. 716/1922): art.40
Product Machtiging

72.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het aanvragen / uitvoeren van een noodregeling voor een levensverzekeraar
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.40, art.43, art.50-55, art.60, art.61, art.62, art.64
Product O.a.: Verzoeken/ adviezen aan de rechtbank, machtigingen, voorschriften,

noodregelingsverslag
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 Beëindiging bedrijf
Wanneer een verzekeraar zijn bedrijf beëindigde, moesten bestaande overeenkomsten van verzekering
ondergebracht worden bij een andere verzekeraar. De Verzekeringskamer hield toezicht op deze overdracht van de
portefeuille.

73.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek voor overdracht van overeenkomsten van

levensverzekering aan een andere levensverzekeraar
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.37
Product O.a.: Besluit

74.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het verzoeken aan de rechtbank om een levensverzekeraar failliet te verklaren
Periode 1940 - 1987
Grondslag WOL (Stb. 716/1922): art.63
Product O.a.: Verzoekschrift
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Toezicht tijdens de bezetting en nasleep (1940 - 1971)

Besluit van 14 oktober 1940, Nr. 199/1940, van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
betreffende onderlinge molest-verzekeringsmaatschappijen.
Zonder toestemming van de Secretaris-Generaal was uitoefening van het (oorlogs)molest-verzekeringsbedrijf
verboden. Bestaande (op onderlinge grondslag werkzame) molest-verzekeringsmaatschappijen waren verplicht zich
binnen twee weken na inwerkingtreding van het besluit aan te melden bij de Secretaris-Generaal. Het besluit werd
gehandhaafd bij het besluit bezettingsmaatregelen (Stb. E 93/1944). De uitvoering ging over op de Minister van
Financiën, die op grond daarvan toezicht hield op onderlinge molest-verzekeringsmaatschappijen. Het besluit is
vervallen per 15 februari 1971 op grond van de Wet bezettingsmaatregelen IV 1970, Stb. 10.

Besluit van 22 november 1940, Nr. 213/1940, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën
en van Justitie betreffende bijzondere maatregelen op het gebied van het verzekeringswezen.
Dit Besluit werd gewijzigd bij het Besluit van 26 mei 1941, Nr. 115/1941, van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en van Justitie. Het Besluit was van toepassing op alle verzekeraars die hier te lande
werkzaam waren, maar hun zetel in het buitenland hadden en bevatte een soort noodregeling. Het besluit werd in
1945 ingetrokken bij het Besluit bezettingsmaatregelen (Stb. E 93/1944).

Besluit van 14 november 1941, Nr. 218/ 1941, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken en
van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën, van Justitie, van Sociale Zaken, van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart en van Binnenlandsche Zaken betreffende het verzekeringswezen.
Dit besluit bepaalde dat het toezicht op het gehele verzekeringswezen kwam te berusten bij het Departement voor
Bijzondere Economische Zaken. Bij dit departement werd ook de Verzekeringskamer ondergebracht. De WOL
bleef van kracht, maar taken en bevoegdheden van de Minister van Justitie bij de uitvoering van deze wet gingen
over naar de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken. Op grond van het besluit Nr. 218/1941 zijn
diverse uitvoeringsbesluiten genomen die betrekking hadden op schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en
assurantiemakelaars. Besluit Nr. 218/1941 werd met onderliggende uitvoeringsbesluiten ingetrokken bij het Besluit
bezettingsmaatregelen (Stb. E 93/1944).

Besluit van 12 september 1942, Nr. 117/1942; tweede besluit van de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart en van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken, houdende aanvulling van het
Besluit Nr. 206/1940 betreffende de opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het
bedrijfsleven.
Op grond van dit besluit werd door de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken een aantal besluiten
en beschikkingen uitgevaardigd, dat betrekking had op opbouw en werkzaamheden van de bedrijfsorganisaties van
verzekeraars. Besluit Nr. 206/1940 werd bij het Besluit bezettingsmaatregelen (Stb. E 93/1940) gehandhaafd. Na
1945 was de Minister van Economische Zaken verantwoordelijk; voor de bedrijfsorganisaties op het gebied van het
verzekeringswezen nam evenwel de Minister van Financiën de nodige besluiten. Besluit Nr. 206/1940 is vervallen
met ingang van 15 februari 1953 ingevolge de Wet Bezettingsmaatregelen IV 1953 (Stb. 20/1953).

Besluit Verzekeringsraad (Stcrt. 165/1942). Ook bekend als eerste uitvoeringsbesluit verzekeringswezen. Het
besluit voorzag in oprichting van een Verzekeringsraad die de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische
Zaken van advies moest dienen in alle zaken het verzekeringsbedrijf betreffende.
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Tweede besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot uitvoering van het Besluit
Nr. 218/1941 (28 oktober 1942)
Onderlingen die al dan niet uitsluitend brandverzekering, inbraak diefstal, waterleidingschade en stormschade
verzekerden kwamen onder toezicht.
Bestaande onderlingen moesten zich binnen veertien dagen na inwerkingtreding van het besluit bij de
Verzekeringskamer melden. Voor de oprichting van nieuwe onderlinge brand -of aanverwante verzekeraars was
toestemming van de Verzekeringskamer noodzakelijk, evenals voor uitbreiding naar deze branches door onderlinge
verzekeraars.

Derde besluit van Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot uitvoering van het Besluit Nr.
218/1941 betreffende het verzekeringswezen
Plaatselijke onderlinge brand-of aanverwante verzekeraars zoals bedoeld in tweede uitvoeringsbesluit werden
verplicht tot herverzekering bij een op te richten wederkerige waarborgmaatschappij: de Centrale Brandwaarborg-
Maatschappij. De Secretaris-Generaal wees personen aan die deze herverzekeringsmaatschappij moesten oprichten.
Blijkens het gedenkboek Verzekeringskamer is de Centrale echter niet opgericht.57

Vierde Besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot uitvoering en aanvulling van
Besluit Nr. 218/1941 betreffende het verzekeringswezen (ookwel 1e saneeringsbesluit
Assurantietussenpersonen). Het besluit bepaalde dat alleen personen die zich aangemeld hadden bij de
Bedrijfsgroep 'Makelaars in Assurantiën, assurantiebezorgers en Assurantieagenten' het assurantiebedrijf mochten
uitoefenen.

Besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken ter wijziging van het vierde
uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt.  61/1944) (23 maart 1944) Verlenging termijn van aanmelding bij
bedrijfsgroep Makelaars in Assurantiën, Assurantiebezorgers en Assurantieagenten.

Vijfde Besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken ter uitvoering van het Besluit Nr.
218/1941 betreffende het verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944) (24 januari 1944) Kostenregeling voor onder
toezicht gestelde schadeverzekeraars. Bevat voorschriften voor de berekening van de bijdrage die
verzekeringsondernemingen aan de Verzekeringskamer moeten afdragen.

Zesde Besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot uitvoering van het Besluit
Nr.218/1941 betreffende het verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944) (24 januari 1944) Verzekeringskamer moet
oprichting, fusie en liquidatie van natura-uitvaartverzekeringsondernemingen goedkeuren. Ze komen daarmee onder
beperkt toezicht te staan.

Besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot uitvoering van het Besluit
Nr.218/1941 betreffende het verzekeringswezen (Stcrt. 201/1944) (16 oktober 1944) Ook wel zevende
uitvoeringsbesluit genoemd. Verzekeringsondernemingen hebben toestemming nodig van de Secretaris-Generaal
voor Bijzondere Economische Zaken voor uitbreiding van hun bedrijf naar andere takken van verzekering en/of
uitbreiding van hun maatschappelijk kapitaal.

Besluit Verzekeringsmoratorium van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot uitvoering
van het Besluit No.218/1941 betreffende het verzekeringswezen (Stcrt. 19/1945) (1 februari 1945) Bij dit besluit
werd een moratorium voor verzekeraars afgekondigd.
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 Beleid

Beleidsontwikkeling en evaluatie

75.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het algemeen beleid op het gebied

van het verzekeringsbedrijf
Periode 1941 - 1945

76.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het voeren van overleg met Secretarissen-Generaal voor het Algemeen Bestuur en

vertegenwoordigers van uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende het
verzekeringsbedrijf

Periode 1941 - 1945

77.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het overeenstemmen met de Gemachtigde voor de Prijzen in verband met prijsvoor-

schriften voor het verzekeringsbedrijf
Periode 1942 - 1945
Grondslag Verordening Nr. 115/1942
Product correspondentie, besluit

78.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in het college van Secretarissen-

Generaal voor het Algemeen Bestuur voor beraad en besluitvorming inzake het
toezicht op het verzekeringsbedrijf

Periode 1941 - 1945

79.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het voeren van overleg / het leveren van bijdragen aan het overleg met de

Rijkscommissaris voor het bezette Nederlands gebied inzake het toezicht op het
verzekeringsbedrijf

Periode 1941 - 1945

80.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het inbrengen van standpunten betreffende het verzekeringsbedrijf in

interdepartementale commissies
Periode 1941 - 1945
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81.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het instellen / opheffen van commissies, werkgroepen e.d. op het gebied van het

verzekeringsbedrijf
Periode 1941 - 1945
Product Beschikking
Opmerking Blijkens het Gedenkboek van de Verzekeringskamer werd een commissie voor

publikatie van voorschriften voor schadeverzekeraars ingesteld op 23 mei 1943. In
deze commissie hadden behalve de Verzekeringskamer ook vertegenwoordigers van
het departement en deskundigen zitting58

Internationaal beleid

82.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken, Verzekeringskamer
Handeling Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale

regelingen betreffende het verzekeringsbedrijf (m.u.v. het
levenverzekeringsbedrijf)en het presenteren van Nederlandse standpunten in
intergouvernementele organisaties

Periode 1941 - 1945
Product Internationale regelingen, nota’s notities, rapporten
Opmerking Zie voor levensverzekeringsbedrijf  paragraaf 3.1.1.

Wet- en regelgeving

83.
Actor Secretaris-Generaal voor Financiën
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van een Besluit betreffende het onderlinge

molest-verzekeringsbedrijf
Periode 1940 - 1945
Grondslag Verordening Nr. 23/1940: art.1
Product Besluit, o.a.:

1. Besluit van 14 oktober 1940 betreffende onderlinge molest-verzekerings-
maatschappijen (Nr. 199/1940)

84.
Actor 1. Secretaris-Generaal voor Financiën (1940-1945)

2. Minister van Financiën (1945-1971)
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van nadere regelen/ voorschriften ter uitvoe-

ring van het Besluit betreffende onderlinge molest-verzekeringsmaatschappijen
Periode 1940 - 1971
Grondslag Besluit Nr. 199/1940, art. 3 (1), art.5, zoals gehandhaafd bij het Besluit

bezettingsmaatregelen (Stb. E 93/1944)
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85.
Actor Secretaris-Generaal voor Financiën
Handeling Het, in overeenstemming met de Secretaris-Generaal voor Justitie, vaststellen,

wijzigen of intrekken van een Besluit betreffende het verzekeringsbedrijf
Periode 1940 - 1941
Grondslag Verordening Nr. 23/1940: art.1
Product Besluit, o.a.:

1. Besluit van 22 november 1940 betreffende bijzondere maatregelen op het gebied
van het verzekeringswezen (Nr. 213/1940)

2. Besluit van 26 mei 1941 houdende wijziging van het Besluit Nr. 213/1940 (Nr.
115/1941)

86.
Actor Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie
Handeling Het vaststellen van voorschriften voor de uitvoering van het Besluit bijzondere

maatregelen op het gebied van het verzekeringswezen
Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.22
Product Besluit

87.
Actor Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling Het vaststellen van voorschriften voor de uitvoering van het Besluit bijzondere

maatregelen op het gebied van het verzekeringswezen
Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.22
Product Besluit

88.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het, in overeenstemming met de Secretarissen-Generaal voor Financiën, voor

Justitie, voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart, voor Sociale Zaken en voor
Binnenlandse Zaken, vaststellen, wijzigen of intrekken van een Besluit inzake het
verzekeringsbedrijf

Periode 1941 - 1945
Grondslag Verordening Nr. 23/1940: art.1
Product Besluit, o.a.:

1. Besluit van 14 november 1941 betreffende het verzekeringswezen (Nr.
218/1941)

89.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van een uitvoeringsbesluit inzake het

verzekeringsbedrijf
Periode 1941 - 1945
Grondslag Verordening Nr. 23/1940: art.1; Besluit Nr. 218/1941: art.2
Product Besluit, o.a.:

1. Besluit Verzekeringsraad/ Eerste uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt.
165/1942)

2. Tweede besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
tot uitvoering van het Besluit no.218/1941/ Tweede uitvoeringsbesluit
verzekeringswezen (Stcrt. 212/1942)
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3. Derde besluit van Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot
uitvoering van het besluit 218/1941 betreffende het verzekeringswezen/ Derde
uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943)

4. Vierde Besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
tot uitvoering en aanvulling van besluit 218/1941 betreffende het verzeke-
ringswezen/ Vierde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 240/1943)59

zoals gewijzigd door de Secretaris-Generaal voor bijzondere Economische Zaken
(Stcrt. 61/1944)

5. Vijfde Besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
ter uitvoering van het Besluit No.218/1941 betreffende het verzekeringswezen/
Vijfde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944)

6. Zesde Besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
tot uitvoering van het Besluit No.218/1941 betreffende het verzekeringswezen/
Zesde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944)

7. Besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot
uitvoering van het Besluit No.218/1941 betreffende het verzekeringswezen/
Zevende uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 201/1944)

8. Besluit Verzekeringsmoratorium van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere
Economische Zaken tot uitvoering van het Besluit No.218/1941 betreffende het
verzekeringswezen/ Besluit Verzekeringsmoratorium (Stcrt. 19/1945)

90.
Actor 1. Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken (1942 - 1945)

2. Minister van Financiën (1945 - 1953)
Handeling Het, in overeenstemming met de voor de opbouw van een zelfstandige organisatie

van het bedrijfsleven verantwoordelijke Secretaris-Generaal/ Minister, vaststellen,
wijzigen of intrekken van uitvoeringsbesluiten inzake de opbouw van een
zelfstandige organisatie van verzekeringsbedrijf

Periode 1942 - 1953
Grondslag Verordening Nr. 23/1940: art.1; Besluit Nr. 206/1940, zoals gewijzigd bij Besluit

Nr. 117/1942: art.5a, zoals gehandhaafd bij het Besluit Bezettingsmaatregelen (Stb.
E 93/1944)

Product Besluit, o.a.:
1. Besluit, Stcrt. 164/1943, betreffende de toekenning van verordenende

bevoegdheid aan de Hoofdgroep 'Verzekering' en tot deze hoofdgroep behorende
bedrijfs-, vak- en ondervakgroepen.

2. Besluit, Stcrt. 164/1943 houdende overdracht van enige bevoegdheden inzake de
organisatie van het bedrijfsleven aan de Hoofdgroep 'Verzekering'.

Opmerking Verantwoordelijk waren: Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en
Scheepvaart (1943 -1945), Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/
Economische Zaken (1945 - 1953)
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91.
Actor 1. Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart (1942 -1945)

2. Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart (1945 - 1953)
Handeling Het overeenstemmen met de verantwoordelijke Secretaris-Generaal/ Minister over

het vaststellen, wijzigen of intrekken van uitvoeringsbesluiten inzake de opbouw van
een zelfstandige organisatie van het verzekeringsbedrijf

Periode 1942 - 1953
Grondslag Besluit Nr. 206/1940, zoals gewijzigd bij Besluit Nr. 117/1942: art.5a, zoals

gehandhaafd bij het Besluit Bezettingsmaatregelen (Stb. E 93/1944)
Product Correspondentie
Opmerking Verantwoordelijk waren: Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken

(1943 -1945), Minister van Financiën (1945 -1953)

92.
Actor 1. Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken (1942 - 1945)

2. Minister van Financiën (1945 - 1953)
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van beschikkingen inzake de opbouw van een

zelfstandige organisatie van het verzekeringsbedrijf
Periode 1942 - 1953
Grondslag Verordening Nr. 23/1940: art.1; Besluit Nr. 206/1940, zoals gewijzigd bij Besluit

Nr. 117/ 1942: art.5a, zoals gehandhaafd bij het Besluit Bezettingsmaatregelen (Stb.
E 93/1944)

Product Beschikkingen, o.a.:
1. Beschikking Stcrt. 164/1943, tot nadere wijziging van de beschikking der

Organisatiecommissie betreffende de organisatie van het verzekeringsbedrijf.
2. Beschikking Stcrt. 164/1943, tot regeling van de zittingsperiode der voor de

eerste maal benoemde of te benoemen voorzitters en plaatsvervangende
voorzitters van de Hoofdgroep 'Verzekering' en de daartoe behorende bedrijfs-,
vak- en ondervakgroepen en plaatselijke afdelingen, zomede der voor de eerste
maal benoemde of te benoemen leden van de raden van bijstand van bedoelde
bedrijfsorganisaties.

93.
Actor 1. Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken (1942 - 1945)

2. Minister van Financiën (1945 - 1953)
Handeling Het, in overeenstemming met de Secretaris-Generaal/ Minister van Handel

Nijverheid en Scheepvaart goedkeuren van verordeningen van de Hoofdgroep
Verzekering en de tot deze hoofdgroep behorende bedrijfs-, vak- en
ondervakgroepen

Periode 1942 - 1953
Grondslag Besluit overdracht bevoegdheden (Stcrt. 164/1940): art.2, zoals gehandhaafd bij het

Besluit bezettingsmaatregelen (Stb. E93/1944)
Product Beschikking
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94.
Actor 1. Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart (1942 - 1945)

2. Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart (1945 - 1953)
Handeling Het overeenstemmen met de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische

Zaken/ Minister van Financiën met betrekking tot het goedkeuren van verordeningen
van de Hoofdgroep Verzekering en de tot deze hoofdgroep 1942 - 1953behorende
bedrijfs-, vak- en ondervakgroepen

Periode 1942 - 1953
Grondslag Besluit overdracht bevoegdheden (Stcrt. 164/1940): art.2
Product Correspondentie, advies

95.
Actor Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart,  Secretaris-Generaal

voor Financiën,  Secretaris-Generaal voor Justitie, Secretaris-Generaal voor Sociale
Zaken, Secretaris-Generaal voor Binnenlandse Zaken, Secretaris-Generaal voor
Bijzondere Economische Zaken

Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en
regelgeving op het gebied van het verzekeringsbedrijf waarvoor andere
Secretarissen-Generaal eerst verantwoordelijk zijn

Periode 1940 - 1945

96.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en

regelgevingop beleidsterreinen waarvoor andere Secretarissen-Generaal eerst
verantwoordelijk zijn, vanuit het gezichtspunt van beleidsverantwoordelijke voor het
verzekeringsbedrijf

Periode 1941 - 1945

97.
Actor Hoofdgroep Verzekering
Handeling Het, onder goedkeuring van de verantwoordelijke Secretaris-Generaal vaststellen

van verordeningen uit vakoogpunt op het haar toegewezen gebied
Periode 1943 - 1953
Grondslag Besluit van 16 augustus 1943, Stcrt. 164/ 1943, betreffende de toekenning van

verordenende bevoegdheid aan de Hoofdgroep 'Verzekering' en tot deze hoofdgroep
behorende bedrijfs-, vak- en ondervakgroepen: art.1

Product Verordeningen
Opmerking Tot 1945 is verantwoordelijk de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische

Zaken in overeenstemming met de Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en
Scheepvaart. Na 1945 is de Minister van Economische Zaken verantwoordelijk. Op
het gebied van het verzekeringswezen nam de Minister van Financiën echter de
nodige besluiten. Vervallen met ingang van 15 februari 1953 ingevolge art.1 Wet
Bezettingsmaatregelen IV 1953 (Stb. 20/1953)
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98.
Actor Bedrijfsgroepen behorende tot de Hoofdgroep Verzekering
Handeling Het, onder goedkeuring van de verantwoordelijke Secretaris-Generaal/ Minister,

vaststellen van verordeningen uit vakoogpunt op het haar toegewezen gebied
Periode 1943 - 1953
Grondslag Besluit van 16 augustus 1943, Stcrt. 164/1943, betreffende de toekenning van

verordenende bevoegdheid aan de Hoofdgroep 'Verzekering' en tot deze hoofdgroep
behorende bedrijfs-, vak- en ondervakgroepen: art.1

Product Verordeningen
Opmerking Tot 1945 is verantwoordelijk de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische

Zaken in overeenstemming met de Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en
Scheepvaart. Na 1945 is de Minister van Economische Zaken verantwoordelijk. Op
het gebied van het verzekeringswezen nam de Minister van Financiën echter de
nodige besluiten. Vervallen met ingang van 15 februari 1953 ingevolge art.1 Wet
Bezettingsmaatregelen IV 1953 (Stb. 20/1953)

99.
Actor Vakgroepen behorende tot de Hoofdgroep Verzekering
Handeling Het, onder goedkeuring van de verantwoordelijke Secretaris-Generaal/ Minister,

vaststellen van verordeningen uit vakoogpunt op het haar toegewezen gebied
Periode 1943 - 1953
Grondslag Besluit van 16 augustus 1943, Stcrt. 164/ 1943, betreffende de toekenning van

verordenende bevoegdheid aan de Hoofdgroep 'Verzekering' en tot deze hoofdgroep
behorende bedrijfs-, vak- en ondervakgroepen: art.1

Product Verordeningen
Opmerking Tot 1945 is verantwoordelijk de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische

Zaken in overeenstemming met de Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en
Scheepvaart. Na 1945 is de Minister van Economische Zaken verantwoordelijk. Op
het gebied van het verzekeringswezen nam de Minister van Financiën echter de
nodige besluiten. Vervallen met ingang van 15 februari 1953 ingevolge art.1 Wet
Bezettingsmaatregelen IV 1953 (Stb. 20/1953)

100.
Actor Ondervakgroepen behorende tot de Hoofdgroep Verzekering
Handeling Het, onder goedkeuring van de verantwoordelijke Secretaris-Generaal/ Minister,

vaststellen van verordeningen uit vakoogpunt op het haar toegewezen gebied
Periode 1943 - 1953
Grondslag Besluit van 16 augustus 1943, Stcrt. 164/ 1943, betreffende de toekenning van

verordenende bevoegdheid aan de Hoofdgroep 'Verzekering' en tot deze hoofdgroep
behorende bedrijfs-, vak- en ondervakgroepen: art.1

Product Verordeningen
Opmerking Tot 1945 is verantwoordelijk de Secretaris-Generaal voor bijzondere Economische

Zaken in overeenstemming met de Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en
Scheepvaart. Na 1945 is de Minister van Economische Zaken verantwoordelijk. Op
het gebied van het verzekeringswezen nam de Minister van Financiën echter de
nodige besluiten. Vervallen met ingang van 15 februari 1953 ingevolge art.1 Wet
Bezettingsmaatregelen IV 1953 (Stb. 20/1953)
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101.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van interne richtlijnen voor de uitvoering van het toezicht op

verzekeraars
Periode 1940 - 1945
Product Richtlijnen

102.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van beleidsregels voor het verzekeringsbedrijf
Periode 1940 - 1945
Product Circulaires

103.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het vaststellen van richtlijnen waarmee kan worden bepaald of een onderlinge een

plaatselijke onderlinge is
Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.1.1
Product Richtlijnen

104.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken / Organisatiecommissie

voor de opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het
bedrijfsleven60

Handeling Het aanwijzen van ondernemingen die gelijk gesteld worden met ondernemingen die
vallen onder de WOL en zich moeten aanmelden bij de bedrijfsgroep
Levensverzekering

Periode 1943 - 1945
Grondslag Beschikking (Stcrt. 164/1943): art.7
Product Beschikking

105.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het machtigen van personen of een commissie van personen tot het verlenen van

ontheffingen van het verbod op uitoefening van het assurantiebedrijf en het verbod
op betaling van provisie zoals bedoeld in de artikelen 1 en 3

Periode 1943 - 1945
Grondslag Vierde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 240/1943): art.4
Product besluit

106.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het aanwijzen van personen die belast zijn met het opsporen van strafbare feiten

zoals bedoeld in de artikelen 1 en 3 van het vierde uitvoeringsbesluit
verzekeringswezen

Periode 1943 - 1945
Grondslag Vierde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 240/1943): art.7
Product besluit
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107.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het verlenen van ontheffingen van het verbod op uitoefening van het

assurantiebedrijf en het verbod op betaling van provisie zoals bedoeld in de artikelen
1 en 3

Periode 1943 - 1945
Grondslag Vierde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 240/1943): art.4
Product Beschikking, o.a.::

1. Ontheffing vierde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 250/1943)
2. Verlenging termijn van aanmelding bij bedrijfsgroep/ Ontheffing art.1 en 3

vierde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 61/1944)
3. Beschikking van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken

betreffende ontheffingen van het 1e saneeringsbesluit Assurantietussenpersonen
(Stcrt. 131/1944)

Opmerking Dit betrof algemene ontheffingen

Informatie en tegenspraak

Informatievoorziening

Voor verslaglegging van de Verzekeringskamer zie pargraaf 3.1.2

108.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beantwoorden van vragen van individuele burgers betreffende het

verzekeringsbedrijf
Periode 1941 - 1945

109.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken, Verzekeringskamer
Handeling Het verstrekken van inlichtingen aan burgers, bedrijven en instanties betreffende het

verzekeringsbedrijf
Periode 1941 - 1945

110.
Actor Verzekeringsraad
Handeling Het gevraagd of ongevraagd adviseren van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere

Economische Zaken in beleidszaken het verzekeringswezen betreffende
Periode 1942 - 1945
Grondslag Besluit Verzekeringsraad 1942 (Stcrt. 165/1942): art.2
Product Advies
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111.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het adviseren van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken in

uitvoeringsvragen het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1944 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.6.1; Zevende

uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 201/1944): art.3; Besluit
verzekeringsmoratorium (Stcrt. 19/1945): art.8

Product Advies
Opmerking voor advies inzake beleidsvraagstukken zie paragraaf  3.1.2.

112.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische

Zaken over onderwerpen het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1940 -1945

113.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met (representatieve) organisaties van verzekeraars over

onderwerpen het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1940 - 1945

114.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met (overheids)instanties die belast zijn met het toezicht op

financiële markten en op natuurlijke en rechtspersonen die op die markten werkzaam
zijn

Periode 1940 - 1945
Opmerking o.a.: De Nederlandsche Bank NV, De Gemachtigde voor de prijzen

115.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het inbrengen van standpunten en adviezen bij bijeenkomsten van de

Verzekeringsraad
Periode 1942 - 1945
Grondslag Besluit Verzekeringsraad 1942 (Stcrt. 165/1942): art.3.2

Onderzoek

116.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken, Verzekeringskamer
Handeling Het (doen) voorbereiden/uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek en het

verzamelen van gegevens op het gebied van het verzekeringsbedrijf
Periode 1941 - 1945
Product o.a. enquêtes, rapporten, nota's
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Beroep en klachten

117.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beslissen inzake beroepsprocedures in verband met de toelating van onderlinge

brand- of aanverwante verzekeraars
Periode 1942 - 1945
Grondslag Tweede uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 212/1942): art.4.2

118.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beslissen inzake beroepsprocedures voor onderlinge brand- en aanverwante

verzekeraars in verband met de verplichte herverzekering bij de Centrale
Brandwaarborgmaatschappij

Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.7.1, art.9.1

119.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beslissen inzake beroepsprocedures van schadeverzekeraars in verband met de

kostenregeling voor ondertoezichtstelling
Periode 1944 - 1945
Grondslag Vijfde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944): art.12
Product Beschikking

120.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beslissen inzake beroepsprocedures met betrekking tot oprichting, uitbreiding,

fusie, overdracht van verbintenissen en liquidatie van verzekeringsondernemingen
die al dan niet uitsluitend het voor eigen rekening aangaan van overeenkomsten tot
verzekering van uitvaartverzorging als bedrijf uitoefenen

Periode 1944 - 1945
Grondslag Zesde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944): art.3

121.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het behandelen van klachten van individuele verzekeringnemers met uitzondering

van levensverzekeringnemers
Periode 1944 - 1945

122.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het behandelen van klachten van verzekeraars met uitzondering van

levensverzekeraars
Periode 1944 - 1945
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Organisatie

Verzekeringskamer

Voor de organisatie van de Verzekeringskamer zie paragraaf 3.1.3

123.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, onder goedkeuring van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische

Zaken, vaststellen en innen van de aanslagen voor onderlinge brand- en aanverwante
verzekeraars

Periode 1944 - 1945
Grondslag Vijfde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944): art.2-14

124.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beslissen op een verzoek tot goedkeuring van een besluit van de

Verzekeringskamer in verband met de kostenregeling voor onderlinge brand- en
aanverwante verzekeraars

Periode 1944 - 1945
Grondslag Vijfde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944): art.4.3
Product Beschikking, o.a.:

1. Goedkeuring besluit Verzekeringskamer (Stcrt. 59/1944) (kostenomslag
onderlingen)

Overige organisaties

125.
Actor Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Holland
Handeling Het, in overeenstemming met de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-

Holland, benoemen van (plaatsvervangende) leden voor de Commissie belast met de
uitvoering van bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekerings-
maatschappijen

Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.1.(2)3
Product Benoeming

126.
Actor Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland
Handeling Het, in overeenstemming met de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-

Holland, benoemen van (plaatsvervangende) leden voor de Commissie belast met de
uitvoering van bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekerings-
maatschappijen

Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.1.(2)3
Product Benoeming
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127.
Actor Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
Handeling Het wijzigen van de vaststelling van de kosten van de Commissie belast met de

uitvoering van bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekerings-
maatschappijen

Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.20(2)
Product Beschikking

128.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het benoemen en ontslaan van (plaatsvervangende) voorzitter, leden en secretaris

van de Verzekeringsraad
Periode 1942 - 1945
Grondslag Besluit Verzekeringsraad 1942 (Stcrt. 165/1942): art.1.2
Product Beschikking
Opmerking de voorzitter en plaatsvervangende voorzitters van de Hoofdgroep Verzekering

werden op grond van art.1.3 als leden benoemd, de Verzekeringskamer mocht
slechts een afgevaardigde laten deelnemen aan vergaderingen van de
Verzekeringsraad

129.
Actor Hoofdgroep Verzekering
Handeling Het instellen, erkennen, opheffen of samenvoegen van bedrijfsorganisaties op het

gebied van het verzekeringswezen en het bepalen op welk gebied van het
bedrijfsleven zij bevoegd zijn

Periode 1943 - 1945
Grondslag Besluit overdracht bevoegdheden (Stcrt. 164/1943): art.1a en art.1b

130.
Actor Hoofdgroep Verzekering
Handeling Het vaststellen van voorschriften omtrent het beheer en gebruik van het vermogen

van opgeheven of samengevoegde bedrijfsorganisaties
Periode 1943 - 1945
Grondslag Besluit overdracht bevoegdheden (Stcrt. 164/1943): art.1.c

131.
Actor Hoofdgroep Verzekering
Handeling Het regelen van de zittingsperiode van (plaatsvervangende) voorzitters en

(plaatsvervangende) leden van de raden van bijstand der door haar ingestelde of
erkende bedrijfsorganisaties

Periode 1943 - 1945
Grondslag Besluit overdracht bevoegdheden (Stcrt. 164/1943): art.1.e
Product besluit
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132.
Actor Bedrijfsgroep Makelaars in Assurantiën, Assurantiebezorgers en Assurantieagenten
Handeling Het bepalen dat ondernemingen zijn vrijgesteld van de verplichting zich aan te

melden bij de bedrijfsgroep Makelaars in Assurantiën, Assurantiebezorgers en
Assurantieagenten

Periode 1943 - 1953
Grondslag Beschikking (Stcrt. 164/1943): art.9
Product besluit

133.
Actor Bedrijfsgroepen behorende tot de hoofdgroep Verzekering
Handeling Het regelen van de wijze van aanmelding voor de bedrijfsgroep
Periode 1943 - 1953
Grondslag Beschikking (Stcrt. 164/1943): art.10
Product Aanmeldingformulieren

134.
Actor Bedrijfsgroepen behorende tot de Hoofdgroep Verzekering
Handeling Het verlenen van ontheffing van de aanmeldingsplicht
Periode 1943 - 1953
Grondslag Beschikking (Stcrt. 164/1943): art.10
Product Ontheffing

135.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het aanwijzen van natuurlijke of rechtspersonen die de Centrale Brandwaarborg-

Maatschappij zullen oprichten
Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.2.1

 Toezicht

Toegang en wijziging

136.
Actor 1. Secretaris-Generaal voor Financiën (1940 - 1945)

2. Minister van Financiën (1945 - 1971)
Handeling Het beslissen op een verzoek tot goedkeuring van de oprichting van een onderlinge

molest-verzekeringsmaatschappij
Periode 1940 - 1971
Grondslag Besluit Nr. 199/1940, art. 1, art.2.
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137.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beslissen op een verzoek tot goedkeuring van de oprichting van een

verzekeringsonderneming
Periode 1941 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 218/1941: art.3
Product Beschikking

138.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot oprichting van een onderlinge brand- of

aanverwante verzekeringsonderneming
Periode 1942 - 1945
Grondslag Tweede uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 212/1942): art.3.2
Product Besluit

139.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beslissen op een verzoek tot goedkeuring van de oprichting van de Centrale

Brandwaarborg-maatschappij
Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.2.1

140.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot oprichting van een verzekeringsonderneming die

het al dan niet uitsluitend voor eigen rekening aangaan van overeenkomsten tot
verzekering van uitvaartverzorging als bedrijf uitoefent

Periode 1944 - 1945
Grondslag Zesde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944): art.1.1
Product Besluit

141.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, beslissen op een verzoek tot uitbreiding van het

bedrijf van een verzekeringsonderneming
Periode 1944 - 1945
Grondslag Zevende uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 201/1944): art.2
Product Beschikking

142.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot uitbreiding van een verzekeringsonderneming met

het voor eigen rekening aangaan van overeenkomsten tot verzekering van
uitvaartverzorging als bedrijf

Periode 1944 - 1945
Grondslag Zesde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944): art.1.2
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143.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het toelaten / wijzigen van de toelating van onderlinge brand- of aanverwante

verzekeraars in Nederland
Periode 1942 - 1945
Grondslag Tweede uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 212/1942): art.2.1, art.3.3,

art.4.1
Product O.a.: toelatingsgegevens, gewijzigde toelatingsgegevens (inclusief gedeeltelijke

portefeuille overdrachten), correspondentie
Opmerking Bij wijzigingen in de toelatingsgegevens wordt dezelfde procedure doorlopen

144.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het goedkeuren van de reglementen van de Centrale Brandwaarborg-Maatschappij
Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.2.3

145.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen of een onderlinge brand-of aanverwante verzekeraar een 'plaatselijke

onderlinge' is
Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.7.1, art.10
Product Besluit

Toezicht op verzekeraars

146.
Actor Secretaris-Generaal voor Financiën (1940-1945) / Minister van Financiën (1945-

1971)
Handeling Het houden van toezicht op onderlinge molest-verzekeringsmaatschappijen
Periode 1940 - 1971
Grondslag Besluit Nr. 199/1940, art. 2.

147.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het uitoefenen van regulier toezicht op onderlinge brand- of aanverwante

verzekeraars
Periode 1942 - 1945
Grondslag Tweede uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 212/1942): art.3.1
Product O.a.: controle rapporten en verslagen Periodiek Overleg, beoordelingen (intern en

extren), correspondentie, productinformatie
Opmerking in het kader van deze handeling beoordeelde de Verzekeringskamer staten en

jaarverslagen van verzekeraars
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148.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het goedkeuren van de algemene verzekeringsvoorwaarden van de Centrale

Brandwaarborg-Maatschappij
Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.2.3
Product Besluit

149.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van lagere maxima voor het eigen behoud voor plaatselijke

onderlinge brand- of aanverwante verzekeraars
Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.4.1

150.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het, gehoord de Verzekeringskamer, verlenen van een ontheffing van de

verplichting als deelnemer tot de Centrale Brandwaarborg-Maatschappij toe te
treden aan een plaatselijke onderlinge brand-of aanverwante verzekeraar

Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.8.1
Product Ontheffing

151.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het verlenen van ontheffing van het verbod op herverzekering bij andere

verzekeringsondernemingen dan de Centrale Brandwaarborg-Maatschappij aan een
plaatselijke onderlinge brand- of aanverwante verzekeraar

Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.8.2
Product Ontheffing

152.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het verlenen van ontheffing van de verlichting tot beëindiging van

herverzekeringsovereenkomsten aan een plaatselijke onderlinge brand-of
aanverwante verzekeraar

Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.8.3
Product Ontheffing

153.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, beslissen op een verzoek tot verhoging van het

maatschappelijk kapitaal van een verzekeringsonderneming
Periode 1944 - 1945
Grondslag Zevende uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 201/1944): art.2
Product Beschikking
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154.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, verlenen van ontheffing van bepalingen in het

verzekeringsmoratorium aan (levens)verzekeraars
Periode 1945
Grondslag Besluit verzekeringsmoratorium (Stcrt. 190/1945): art.8
Product Ontheffing

Maatregelen

155.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het, op verzoek van de rechtbank, mededelen van naam en van de agent van een

buitenlandse maatschappij in verband met de opschortingsprocedure
Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.6.(2)

156.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het bekendmaken van de verklaring tot opschorting ten aanzien van een

buitenlandse maatschappij
Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.7.(3)
Product Publikatie in Staatscourant en andere nieuwsbladen

157.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het (doen) onderzoeken van de financiële toestand van een buitenlandse verzekeraar

waarover een verklaring van opschorting door de rechtbank is uitgesproken
Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.8(1)-(4)
Product o.a.: volmacht, onderzoeksrapport

158.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het geven van voorschriften en aanwijzingen ter besparing van bedrijfskosten aan

de agent van een buitenlandse verzekeraar waarover een verklaring van opschorting
door de rechtbank is uitgesproken

Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.8(5)

159.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het voorbereiden en vaststellen van een plan van uitkering voor een buitenlandse

verzekeraar waarover een verklaring van opschorting door de rechtbank is
uitgesproken

Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.9
Product Plan van uitkering
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160.
Actor Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën, Secretaris-Generaal van het

Departement van Justitie
Handeling Het, in overeenstemming met de Secretaris-Generaal die het mede aangaat,

vaststellen van het tijdstip waarop nog rekening wordt gehouden met verplichtingen
ontstaan uit schaden of gebeurtenissen bij het vaststellen van het plan van uitkering

Periode 1941 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940, zoals gewijzigd bij het Besluit van 115/1941: art.10(2)
Product Beschikking

161.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het verzoeken aan de rechtbank om het plan van uitkering te wijzigen
Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.12(1)
Product Verzoek

162.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het verzoeken aan de rechtbank het plan van uitkering buiten werking te stellen
Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.12(2)
Product Verzoekschrift

163.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het verzoeken aan of adviseren van de rechtbank om maatregelen en voorzieningen

te treffen in het belang van de schuldeisers van de buitenlandse maatschappij
waarover een verklaring van opschorting is uitgesproken

Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.14.(1)
Product Verzoek, advies

164.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het verzoeken aan de rechtbank beslagen wegens vorderingen op te heffen voor de

buitenlandse maatschappij waarover een verklaring tot opschorting is uitgesproken
Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.14(2)
Product Verzoek

165.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het verzoeken aan de rechtbank de verklaring tot opschorting in te trekken
Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.15
Product Verzoek
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166.
Actor Commissie bijzondere maatregelen voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen
Handeling Het verzoeken aan de rechtbank om tot vervolging over te gaan van natuurlijke of

rechtspersonen die in strijd handelen met voorschriften van het Besluit bijzondere
maatregelen op het gebied van het verzekeringswezen (213/1940)

Periode 1940 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 213/1940: art.19
Product Verzoek

167.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het, op verzoek van de Centrale Brandwaarborg-Maatschappij gehoord de Verzeke-

ringskamer, bepalen dat een herverzekeringsovereenkomst aangegaan door een
plaatselijke onderlinge brand-of aanverwante verzekeraar moet worden beëindigd

Periode 1943 - 1945
Grondslag Derde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 22/1943): art.6.1
Product Besluit

Beëindiging bedrijf

168.
Actor 1. Secretaris-Generaal voor Financiën (1940-1945)

2. Minister van Financiën (1945-1971)
Handeling Het (doen) fuseren van bestaande organisaties welke zich, onder welke benaming of

in welke vorm ook, ten doel stelt de wederkerige verzekering der deelgenoten tegen
enigerlei vorm van molestschade

Periode 1940 - 1971
Grondslag Besluit Nr. 199/1940, art.3 (2)

169.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beslissen op een verzoek tot goedkeuring van fusie van verzekerings-

ondernemingen
Periode 1941 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 218/1941: art.3
Product Beschikking

170.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op verzoek tot goedkeuring van fusie van onderlinge brand- of

aanverwante verzekeraars
Periode 1941 - 1945
Grondslag Tweede uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 212/1942) art.3.2
Product Besluit
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171.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot goedkeuring van fusie van verzekeringsonderne-

mingen die al dan niet uitsluitend het voor eigen rekening aangaan van
overeenkomsten tot verzekering van uitvaartverzorging als bedrijf uitoefenen

Periode 1944 - 1945
Grondslag Zesde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944): art.1.1
Product Besluit

172.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot goedkeuring van overdracht door een verzeke-

ringsonderneming van verbintenissen uit het bedrijf van uitvaartverzorging
Periode 1944 - 1945
Grondslag Zesde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944): art.2

173.
Actor 1. Secretaris-Generaal voor Financiën (1940-1945)

2. Minister van Financiën (1945-1971)
Handeling Het (doen) liquideren van bestaande organisaties welke zich, onder welke benaming

of in welke vorm ook, ten doel stelt de wederkerige verzekering der deelgenoten
tegen enigerlei vorm van molestschade

Periode 1940 - 1971
Grondslag Besluit Nr. 199/1940, art.3 (2)

174.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het beslissen op een verzoek tot goedkeuring van liquidatie van een

verzekeringsonderneming
Periode 1941 - 1945
Grondslag Besluit Nr. 218/1941: art.3
Product Beschikking

175.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot goedkeuring van liquidatie van onderlinge brand-of

aanverwante verzekeraars
Periode 1941 - 1945
Grondslag Tweede uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 212/1942) art.3.2
Product Besluit

176.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot goedkeuring van liquidatie van een verzeke-

ringsonderneming die al dan niet uitsluitend het voor eigen rekening aangaan van
overeenkomsten tot verzekering van uitvaartverzorging als bedrijf uitoefent

Periode 1944 - 1945
Grondslag Zesde uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 43/1944): art.1.1
Product Besluit
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177.
Actor Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
Handeling Het, in overeenstemming met de Secretaris-Generaal voor Justitie, (doen) liquideren

van een verzekeringsonderneming
Periode 1944 - 1945
Grondslag Zevende uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 201/1944): art.5, art.6
Product Beschikking, volmacht

178.
Actor Secretaris-Generaal voor Justitie
Handeling Het overeenstemmen met de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische

Zaken inzake de liquidatie van een verzekeringsonderneming
Periode 1944 - 1945
Grondslag Zevende uitvoeringsbesluit verzekeringswezen (Stcrt. 201/1944): art.5
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Toezicht op het assurantiebemiddelingsbedrijf (1952 - )

Wet Assurantiebemiddeling (Wab): Wet van 18 januari 1952, houdende een regeling voor het assurantiebemidde-
lingsbedrijf (Stb. 34/1952). Bij wet traden art.1-2 in werking op de dag na afkondiging in het Staatsblad. Bij besluit
van 11december 1954 (Stb. 540) traden per 16 december 1954 in werking: artt.3-12, artt.13.2-13.5, art.14.4,
art.17.1, art.17.2, art.17.4, art.18.2, art.19.1, art.19.2, art.20, art.21.1, artt.29-32, art.35, art.36, art.38. Bij besluit van
26 juni 1964 (Stb. 285) traden per 1 september 1964 in werking de art. 21.2 - 21.4, art.22 tot en met 28, art.34.
De wet was van toepassing op iedere natuurlijke of rechtspersoon en iedere geen rechtspersoonlijkheid bezittende
vennootschap of andere vereniging van personen, die bemiddeling verleent bij het sluiten, verlengen of wijzigen
van een verzekering tegen het genot van een (al dan niet voorwaardelijke) beloning. Hieronder vielen ook
gevolmachtigde agenten (die als gevolmachtigde vertegenwoordiger voor rekening van verzekeraars het
verzekeringsbedrijf uitoefenden) en sub-agenten (tussenpersonen die voor andere tussenpersonen bemiddeling
verleenden).

Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb): Wet van 7 februari 1991, houdende regeling van het assurantiebe-
middelingsbedrijf (Stb. 78/1991). Bij KB van 19 maart 1991 (Stb. 117) in werking getreden per 1 april 1991.
De wet is van toepassing op tussenpersonen: ieder die, anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met een
verzekeraar, bemiddeling verleent bij het sluiten van een verzekering. Dit impliceert dat de zogenaamde
loondienstagenten buiten de wet vallen. Gevolmachtigde agenten (die als gevolmachtigde vertegenwoordiger voor
rekening van een verzekeraar het verzekeringsbedrijf uitoefenen) en sub-agenten (tussenpersonen die voor andere
tussenpersonen bemiddeling verlenen bij het sluiten van een verzekering) vallen wel onder het bereik van de wet.

Assurantietussenpersonen-richtlijn: Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 december
1976, houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het
vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden van verzekeringsagenten en assurantiemakelaar, en houdende
met name overgangsmaatregelen voor deze werkzaamheden (PB EG L 26 van 31 januari 1977). In de Wabb is een
expliciete verwijzing opgenomen naar deze Richtlijn. De Richtlijn bepaald dat een tussenpersoon die is toegelaten
in zijn eigen staat, het bemiddelingsbedrijf ook mag uitoefenen in een andere Lid-Staat. Verder staat de Richtlijn
dienstverlening naar andere EG-staten toe.

 Beleid

Beleidsontwikkeling en evaluatie

179.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het algemeen beleid op het gebied

het assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1952 -

180.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voeren van overleg met Vakministers en vertegenwoordigers van

uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende het
assurantiebemiddelingsbedrijf

Periode 1952 -
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181.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de Minis-

terraadsvergaderingen voor beraad en besluitvorming inzake het
assurantiebemiddelingsbedrijf

Periode 1952 -

182.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voeren van overleg met/het leveren van bijdragen aan het overleg met het

Staatshoofd inzake het assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1952 -

183.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het inbrengen van standpunten betreffende het assurantiebemiddelingsbedrijf in

(interdepartementale) commissies
Periode 1952 -

184.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het instellen/opheffen van commissies, werkgroepen e.d. op het gebied van het

assurantiebemiddelingsbedrijf, voorzover zij niet op grond van de wet worden
ingesteld

Periode 1952 -
Product Beschikking

Internationaal beleid

185.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale

regelingen betreffende het beleidsterrein en het presenteren van Nederlandse
standpunten in intergouvernementele organisaties

Periode 1952 -
Product internationale regelingen, nota’s notities, rapporten

 Wet- en regelgeving

186.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving

inzake het toezicht op het assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1952 -
Product Voorstellen van wet
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187.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van algemene

maatregelen van bestuur inzake het assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1952 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.1, art.3.1, art.3.2, art.3.3, art.3.4, art.5.1.a, art.5.2, art.5.3,

art.5.4, art.10.1, art.23.1, art.24.2, art.30.1; Wabb (Stb. 78/1991): art.2, art.4,
art.21.1, art.22.2

Product Algemene maatregel van bestuur, o.a.:
1. Besluit van 11 december 1954, Stb. 538, houdende vaststelling van een algemene

maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 3, derde en vierde lid, 5, vierde
lid, en 10 eerste lid, der Wet Assurantiebemiddeling (voorschriften inzake
vrijstelling van tussenpersonen en inzake inschrijving en doorhaling in Register
C)

2. Besluit van 11 december 1954, Stb. 539, houdende vaststelling van een algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 30, eerste lid der Wet
Assurantiebemiddeling (voorschriften inzake inschrijving van reeds gevestigde
tussenpersonen)

3. Besluit van 11 december 1954, Stb. 541, houdende uitvoering van artikel 3,
eerste lid der Wet Assurantiebemiddeling

4. Besluit van 30 september 1955, Stb. 468, tot vaststelling van een algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 1 en artikel 3, tweede lid, der Wet
Assurantiebemiddeling

5. Besluit van 23 augustus 1956, Stb. 485, houdende vaststelling van een algemene
maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 5, tweede en derde lid, en 10,
eerste lid, van de Wet Assurantiebemiddeling (Voorschriften inzake
vakbekwaamheidseisen)

6. Besluit van 6 maart 1959, Stb. 88, houdende uitvoering van artikel 3, eerste lid,
der Wet Assurantiebemiddeling.

7. Besluit van 27 mei 1959, Stb. 192, tot wijziging van het Koninklijk besluit van
11 december 1954, Stb. 541

8. Besluit van 27 januari 1961, Stb. 10, tot wijziging van het Koninklijk besluit van
11 december 1954, Stb. 538, houdende vaststelling van een algemene maatregel
van bestuur als bedoeld in de artikelen 3, derde en vierde lid, 5, vierde lid, en 10,
eerste lid, der Wet Assurantiebemiddeling

9. Besluit van 14 september 1962, Stb. 354, houdende vaststelling van een
algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a, van
de Wet Assurantiebemiddeling

10. Besluit van 26 juni 1964, Stb. 283, houdende vaststelling van een algemene
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder c, van de Wet
Assurantiebemiddeling (Vakbekwaamheidseisen gevolmachtigd agent)

11. Besluit van 26 juni 1964, Stb. 284, houdende vaststelling van een algemene
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet
Assurantiebemiddeling (Regelen beperking volmacht)

12. Besluit van 6 mei 1966, Stb. 205, houdende wijziging van het Besluit van 26 juni
1964

13. Besluit van 4 juli 1977, Stb. 422, tot wijziging van het Besluit van 11 december
1954, Stb. 538, het Besluit van 11 december 1954, Stb. 539, het Besluit van 30
september 1955, Stb. 468.

14. Besluit van 27 augustus 1985, Stb. 493, tot wijziging van het Koninklijk besluit
van 26 juni 1964, Stb. 283 (Vakbekwaamheidseisen gevolmachtigd agent)

15. Koninklijk besluit van 15 maart 1991, Stb. 118 (Besluit beperking volmacht
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gevolmachtigde agent)
16. Koninklijk besluit van 15 maart 1991, Stb. 119 (Besluit vakbekwaamheidseisen

gevolmachtigde agent)
17. Koninklijk besluit van 19 maart 1991, Stb. 120 (Besluit beperking reikwijdte

Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf)
18. Koninklijk besluit van 15 maart 1991, Stb. 121 (Besluit vakbekwaamheidseisen

assurantiebemiddelingsbedrijf)

188.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van een Ministeriële regeling inzake het

assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1952 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.18.1, art.19.3, art.21.2, art.21.4, art.23.1; Besluit van 23

augustus 1956, Stb. 485: art.5.1; Besluit van 26 juni 1964, Stb. 283: art.4.1; Regeling
van 23 juli 1987, Stcrt. 142: art.11.2, art.15.1; Wabb (Stb. 78/1991): art.14.4, art.19-
.2, art.19.4, art.21.1; Besluit van 15 maart 1991, Stb. 119: art.4.1; Besluit van 15
maart 1991, Stb. 121, art.4.1; Regeling van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Regeling
examens assurantiebemiddeling): art.8.2, art.12; Besluit van 19 maart 1991, Stb.
120: art.2.3

Product Ministeriële Regeling/ Besluit/ Beschikking, o.a.:
1. Beschikking van de Minister van Financiën van 27 juni 1956, Stcrt. 125, tot

uitvoering van artikel 18, eerste lid, van de Wet Assurantiebemiddeling
(Beschikking regeling vergoeding voor toegewezen of in beheer gegeven
verzekeringen)

2. Beschikking van de Minister van Financiën van 27 juni 1956, Stcrt. 125, tot
uitvoering van artikel 19, derde lid van de Wet Assurantiebemiddeling
(Beschikking vaststelling premie-incassokosten bij ontheffing van premie-
incasso door de verzekeraar).

3. Beschikking van de Minister van Financiën van 1 augustus 1957, Stcrt. 149, tot
uitvoering van artikel 5, eerste lid, van het Koninklijk besluit van 23 augustus
1956

4. Beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 1964, Stcrt. 152, tot
uitvoering van artikel 21, tweede lid, van de Wet Assurantiebemiddeling (Model
machtiging)

5. Beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 1964, Stcrt. 152, tot
uitvoering van artikel 21, vierde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling
(Ontheffings regeling gevolmachtigde agent)

6. Beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 1964, Stcrt. 152, tot
uitvoering van artikel 23, eerste lid, onder a, van de Wet Assurantiebemiddeling
(Model volmacht)

7. Beschikking van de Minister van Financiën van 11 maart 1966, Stcrt. 53, tot
uitvoering van artikel 5, eerste lid, van het Koninklijk besluit van 23 augustus
1956, Stb. 485, en van het Koninklijk besluit van 26 juni 1964, Stb. 283

8. Beschikking van de Minister van Financiën van 4 mei 1972, Stcrt. 90, tot
wijziging van de Beschikking van 13 juli 1964, Stcrt. 152, tot uitvoering van
artikel 21, vierde lid van de Wet Assurantiebemiddeling

9. Beschikking van de Minister van Financiën van 24 november 1980, Stcrt. 234,
tot wijziging van de Beschikking van 11 maart 1966, Stcrt. 53 (Regeling
examens)

10. Regeling van de Minister van Financiën van 23 juli 1987, Stcrt. 142, betreffende
examens assurantiebemiddeling
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11. Besluit van de Minister van Financiën van 23 december 1988, Stcrt. 250, tot
wijziging van de Beschikking van 13 juli 1964, Stcrt. 152, tot uitvoering van
artikel 21, vierde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling, en tot wijziging van de
Beschikking van 13 juli 1964, Stb. 152, tot uitvoering van artikel 23, eerste lid,
onder a, van de Wet Assurantiebemiddeling.

12. Besluit van de Minister van Financiën van 14 maart 1990, Stcrt. 52, tot wijziging
van de Beschikking van 13 juli 1964, Stcrt. 152, tot uitvoering van artikel 21,
vierde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling

13. Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Regeling
overname premie-incasso)

14. Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Model
machtiging)

15. Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61
(Ontheffingsregeling Gevolmachtigde Agent)

16. Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Model
Volmacht).

17. Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Regeling
examens assurantiebemiddeling)

18. Regeling van de Minister van Financiën van 6 juli 1993, Stcrt. 128 (rectificatie
Stcrt. 129 en 125)

189.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van instructies voor de Commissie van Advies, die de SER moet

bijstaan in de uitvoering van de hem in het kader van deze wet opgedragen taak
Periode 1952 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.2.1
Product Instructie

190.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van instructies ten behoeve van de commissie die namens de Minister

moet oordelen over examenopgaven en andere voor examens te stellen normen, die
door de instanties die belast zijn met het afnemen van examens in de verzekerings-
branche ter goedkeuring worden voorgelegd

Periode 1956 -
Grondslag Besluit van 23 augustus 1956, Stb. 485: art.5.2; Besluit van 15 maart 1991: Stb. 119:

art.4.2; Besluit van 15 maart 1991, Stb. 121: art.4.2
Product Instructies

191.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het geven van aanwijzingen aan de Stichting Examens Assurantiebedrijf met

betrekking tot de uitvoering van haar taak
Periode 1966 -1991
Grondslag Beschikking van 11 maart 1966, Stcrt. 53: art.2.2; Regeling van 23 juli 1987, Stcrt.

142: art.2.2
Product aanwijzingen



72

192.
Actor Minister van Justitie
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van een beschikking inzake de afgifte van

bewijzen van betrouwbaarheid voor het assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1976 -
Grondslag Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 december 1976 (PB

EG L 26 van 31 januari 1977): art.10.1, art.10.2, art.10.4
Product Beschikking, o.a.:

1. Beschikking van 6 maart 1976, Stcrt. 65 (afgifte bewijs betrouwbaarheid)

193.
Actor Minister van Financiën, Minister van Economische Zaken
Handeling Het vaststellen van besluiten waarbij de Minister van Financiën de aan hem in het

kader van deze wet toegekende bevoegdheden delegeert aan de Commissie van
Advies.

Periode 1952 - 1991
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.2.5
Product Delegatiebesluiten

194.
Actor Minister van Financiën, Minister van Economische Zaken
Handeling Het (mede)vaststellen van regelingen waarbij aan de SER toestemming verleend

wordt om de hem in het kader van deze wet opgedragen taken en toegekende
bevoegdheden over te dragen aan één of meer hoofdbedrijfschappen of bedrijf-
schappen, als bedoeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie

Periode 1952 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.2.6

195.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van regelingen, waarbij de SER de hem in het kader van deze wet

opgedragen taken en toegekende bevoegdheden overdraagt aan één of meer
hoofdbedrijfschappen of bedrijfschappen, als bedoeld in de Wet op de bedrijfsorga-
nisatie

Periode 1952 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.2.6
Product Regelingen (SER-verordeningen)

196.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van richtlijnen met betrekking tot de manier waarop het secretariaat

van de SER kennis mag nemen van zaken- en bedrijfsgeheimen die op grond van
deze wet moeten worden verstrekt.

Periode 1952 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.2.7
Product Richtlijnen
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197.
Actor Minister van Financiën, Minister van Economische Zaken
Handeling Het (mede) vaststellen van regelingen waarin wordt bepaald op welke manier

beloning van tussenpersonen dient te geschieden, alsmede tot vaststelling van de
maximum provisie voor elke vorm van verzekering

Periode 1956 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.14.1, art.14.3
Product Ministeriële regeling, o.a.:

1. Beschikking van de Minister van Financiën en de staatssecretaris van Eco-
nomische Zaken van 20 februari 1959, tot uitvoering van artikel 14, derde lid,
van de Wet Assurantiebemiddeling.

2. Beschikking van de Minister van Financiën en van de staatssecretaris van
Economische Zaken van 5 oktober 1961, Stcrt. ? tot uitvoering van artikel 14,
derde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling

198.
Actor Minister van Financiën, Minister van Economische Zaken
Handeling Het (mede)vaststellen van regelingen tot aanwijzing van (onderdelen van)

bedrijfstakken, waarvoor het verbod om aan de verzekeringsnemer dan wel aan hen
te wier behoeve een verzekering is afgesloten in geval van schade een afmakings-
courtage in rekening te brengen, niet geldt, alsmede tot vaststelling van de maximum
courtage die dan door tussenpersonen aan de verzekeringsnemer in rekening mag
worden gebracht, cq. waarvoor de SER aan tussenpersonen ontheffing kan verlenen
van het verbod om aan de verzekeringsnemer dan wel aan hen te wier behoeve een
verzekering is gesloten in geval van schade een afmakingscourtage in rekening te
brengen

Periode 1956 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.15.2; Wabb (Stb. 78/1991): art.15.2
Product Ministeriële regeling, o.a.:

1. Beschikking van de Minister van Financiën  en de staatssecretaris van
Economische Zaken van 27 juni 1956, Stcrt. 125, tot uitvoering van artikel 15,
tweede lid, van de Wet Assurantiebemiddeling (Beschikking regeling
afmakingscourtage).

2. Beschikking van de Minister van Financiën van 19 april 1977, Stcrt. 94, tot
wijziging van de Beschikking van 27 juni 1956, Stcrt. 125 (Regeling
afmakingscourtage).

3. Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken
van 27 maart 1991, Stcrt. 61.
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199.
Actor Minister van Financiën, Minister van Economische zaken
Handeling Het (mede)verlenen van algemene danwel bijzondere dispensatie van het verbod om

terzake van een verzekering direct of indirect provisie, retourprovisie of enig ander
op geld waardeerbaar voordeel toe te kennen, af te staan of te beloven aan
verzekeringnemers, dan wel aan hen te wier behoeve een verzekering is gesloten, of
aan personen die niet als tussenpersonen bij het totstandkomen van de verzekering
hebben bemiddeld, cq. aan anderen dan de tussenpersoon tot wiens portefeuille de
verzekering behoort

Periode 1956 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.16.2; Beschikking van de Minister van Financiën en van de

staatssecretaris van Economische Zaken van 27 juni 1956, Stcrt. 125: art.2; Wabb
(Stb. 78/1991): art.16.2

Product Ministeriële regeling, o.a.:
1. Beschikking van de Minister van Financiën en van de staatssecretaris van

Economische Zaken van 27 juni 1956, Stcrt. 125, tot uitvoering van artikel 16
van de Wet Assurantiebemiddeling (Beschikking Regeling retourprovisie).

2. Beschikking van de Minister van Financiën van 16 oktober 1957, en van de
staatssecretaris van Economische Zaken van 24 januari 1958, Stcrt. 31 [1958],
tot wijziging van de Beschikking Regeling Retourprovisie.

3. Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken
van 27 maart 1991, Stcrt. 61.

200.
Actor Minister van Financiën, Minister van Economische Zaken
Handeling Het (mede)vaststellen van regels inzake het toestaan door de SER van de toekenning

van een hogere beloning dan voortvloeit uit een tekeningprovisie aan
gevolmachtigde agenten

Periode 1964 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.27.2; Wabb (Stb. 78/1991): art.25.2
Product Ministeriële regeling

201.
Actor Minister van Financiën, Minister van Economische Zaken
Handeling Het (mede)vaststellen van regels met betrekking tot de inzage van boeken en

zakelijke bescheiden van verzekeraars/gevolmachtigde agenten en tussenpersonen,
wanneer die boeken en zakelijke bescheiden zich buiten Nederland bevinden

Periode 1991 -
Grondslag Wabb (Stb. 78/1991): art.28.3
Product Ministeriële regeling, o.a.

1. Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken
van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Regeling informatieplicht)
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202.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van regelingen tot aanwijzing van andere diploma's dan de in deze

besluiten genoemde, waarmee wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseisen voor
inschrijving in Register C/Register B/Register A

Periode 1956 -
Grondslag Besluit van 23 augustus 1956, Stb. 485: art.1.2, art.2.2, art. 3.2.; Besluit van 26 juni

1964, art.2.c
Product Regelingen, o.a.:

1. Beschikking van de Minister van Financiën van 13 december 1957, Stcrt. 245,
tot uitvoering van artikel 1, tweede lid, sub d, van het Koninklijk besluit van 23
augustus 1956

Opmerking

203.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van de hoeveelheid schriftelijk examenwerk die de Stichting

Examens Assurantiebemiddeling aan de Minister van Financiën dient toe te zenden
Periode 1966 - 1987
Grondslag Beschikking van 11 maart 1966, Stcrt. 53: art.3.14
Product Regelingen
Opmerking

204.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van regels omtrent de wijze waarop de door de Minister aangewezen

rijksgecommitteerden schriftelijk examenwerk dienen te beoordelen
Periode
Grondslag Beschikking van 11 maart 1966, Stcrt. 53: art.3.14
Product 1966 -1987
Opmerking

205.
Actor Minister van Economische Zaken
Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en

regelgeving op het gebied van het assurantiebemiddelingsbedrijf waarvoor de
Minister van Financiën eerst verantwoordelijk is

Periode 1952 -

206.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en

regelgevingop beleidsterreinen waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk
zijn, vanuit het gezichtspunt van beleidsverantwoordelijke voor het
assurantiebemiddelingsbedrijf

Periode 1952 -
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207.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van interne richtlijnen voor de uitvoering van het toezicht op

assurantiebemiddelaars
Periode 1952 -
Product Interne richtlijnen

208.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van de voorwaarden waaronder bepaalde bij algemene maatregel van

bestuur vast te stellen artikelen van deze wet niet van toepassing zullen zijn op
volksverzekeringsagenten

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.3.2
Product Regelingen (SER-verordeningen)

209.
Actor SER
Handeling Het stellen van regels volgens welke afgifte van bewijsstukken/verklaringen waaruit

blijkt dat tussenpersonen aan de gestelde vakbekwaamheidseisen voldoen, moet
plaatsvinden; het vaststellen van de tarieven voor afgifte van die bewijsstuk-
ken/verklaringen

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.5.3; Wabb (Stb. 78/1991): art.4.8
Product Regelingen (SER-verordeningen):

1. 1.Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 13 november 1959,
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE/10, als bedoeld in artikel 5, derde
lid, en artikel 10, eerste lid, van de Wet Assurantiebemiddeling (Verordening
bewijsstukken vakbekwaamheid assurantiebemiddeling).

2. 2.Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 22 september 1961,
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE 3/1961, als bedoeld in artikel 5,
derde lid en artikel 10, eerste lid, van de Wet Assurantiebemiddeling
(Verordening bewijsstukken vakbekwaamheid loondienstagenten 1961).

3. Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25 januari 1963, Verorde-
ningenblad Bedrijfsorganisatie 1963, nr. RE 4/1963, houdende regelen krachtens
welke de afgifte plaatsvindt van de in artikel 5, lid 3, van de Wet
Assurantiebemiddeling bedoelde bewijsstukken (Verordening bewijsstukken
assurantiebemiddeling).

4. Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 november 1972,
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE 19/1972 (Verordening retributies
assurantiebemiddeling).

5. SER-Verordening van 12 juli 1991 (Verklaringen assurantiebemiddelingsbedrijf
1991).
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210.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van nadere regels ter bevordering van een juiste naleving van

hetgeen in art. 14.4. van deze wet is bepaald inzake uitkering van provisie aan
aspirant verzekeringsagenten

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.14.4
Product Regels (SER-verordeningen), o.a.:

1. Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 14 oktober 1955, Verorde-
ningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE 22/1955, houdende regelen als bedoeld in
artikel 14, vierde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling.

211.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het opstellen van richtlijnen m.b.t. wijzigingen in overeenkomsten van

schadeverzekering gesloten door een gemachtigde namens een of meer verzekeraars
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.83.6; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.181.6
Product Richtlijn, o.a.:

1. Brief van 14 april 1986 aan de Vereniging van Assurantiegevolmachtigden
Regeling van 20 juni, Stcrt. 121 (Richtlijnen wijzigingen consumentenverzekeringen
1994)

Opmerking Zie ook paragraaf 3.5

Verantwoording van het beleid

212.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beantwoorden van Kamervragen en rapporteren/uitbrengen van verslag aan de

Staten-Generaal inzake het assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1952 -
Product brieven, notities
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Informatie en tegenspraak

Informatievoorziening

213.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beantwoorden van vragen van individuele burgers betreffende het

assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1952 -

214.
Actor Minister van Financiën, Verzekeringskamer
Handeling Het verstrekken van inlichtingen aan burgers, bedrijven en instanties betreffende het

assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1952 -

215.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het adviseren van de overheid in vragen het assurantiebemiddelingsbedrijf

betreffende
Periode 1992 -
Grondslag Statuten Stichting Verzekeringskamer: art.3m61

Product Advies

216.
Actor Commissie van Advies
Handeling Het adviseren van de SER bij de uitvoering van de taak die hem in het kader van

deze wet is opgedragen.
Periode 1952 - 1991
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.2.1
Product Advies
Opmerking Bij besluit van 19 oktober 1990 heeft de SER een nieuwe Commissie van Advies

Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf ingesteld op grond van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie

217.
Actor Commissie van Advies
Handeling Het adviseren van de Minister van Financiën en/of de Minister van Economische

Zaken met betrekking tot alle op grond van deze wet uit te vaardigen algemene
voorschriften

Periode 1952 - 1991
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.2.4
Product Advies
Opmerking In 1991 is deze advieshandeling overgegaan op de SER zelf, die zich daartoe kan

laten bijstaan door commissies ingesteld op grond van de Wet op de
bedrijfsorganisatie
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218.
Actor SER
Handeling Het adviseren van de Minister van Financiën/ de Minister van Economische Zaken

met betrekking tot de vaststelling, wijziging of intrekking van alle algemeen
verbindende voorschriften die op grond van deze wet worden uitgevaardigd

Periode 1991 -
Grondslag Wabb (Stb. 78/1991): art.31
Product Advies

219.
Actor Commissie van Advies
Handeling Het adviseren van de Minister van Financiën inzake het verlenen van bijzondere

dispensatie van het verbod als bedoeld in artikel 16.1. van de Wet
Assurantiebemiddeling (verbod retourprovisie)

Periode 1956 -
Grondslag Besluit van 27 juni 1956, Stcrt. 125
Product Advies

220.
Actor Commissie van Advies
Handeling Het adviseren van de Minister van Financiën inzake verzoeken van betrokken

verzekeraars of tussenpersonen tot vaststelling van beschikkingen waarbij het bedrag
van de vergoeding voor toegewezen of in beheer gegeven verzekeringen hoger of
lager wordt vastgesteld dan in artikel 1.1. van deze regeling is bepaald

Periode 1952 -
Grondslag Beschikking van 27 juni 1956, Stcrt. 125, art.1.4
Product Advies
Opmerking

221.
Actor Stichting Examens Assurantiebedrijf
Handeling Het opstellen van jaarlijkse verslagen van haar werkzaamheden ten behoeve van de

Minister van Financiën
Periode 1987 -
Grondslag Regeling van 23 juli 1987, Stcrt. 142: art.2.3; Regeling van 27 maart 1991, Stcrt. 61

(Regeling examens assurantiebemiddeling): art. 2.3
Product Jaarverslagen

222.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beoordelen van de jaarverslagen van de Stichting Examens Assurantiebedrijf
Periode 1987 -
Grondslag Regeling van 23 juli 1987, Stcrt. 142: art.2.3: Regeling van 27 maart 1991, Stcrt. 61

(Regeling examens assurantiebemiddeling): art. 2.3
Product Rapporten (?)
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223.
Actor SER
Handeling Het voeren van overleg met/verstrekken van informatie aan (overheids)instanties die

belast zijn met het toezicht op financiële markten en op natuurlijke en
rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn

Periode 1952 -
Opmerking O.a. Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank NV, buitenlandse

toezichthoudende autoriteiten op verzekeraars.

224.
Actor SER
Handeling Het voeren van overleg met (representatieve) organisaties van verzekeraars over

onderwerpen het assurantiebemiddelingsbedrijf betreffende
Periode 1952 -

225.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met (representatieve) organisaties van verzekeraars over

onderwerpen het assurantiebemiddelingsbedrijf betreffende
Product 1952 -

Onderzoek

226.
Actor Minister van Financiën, SER
Handeling Het (doen) voorbereiden/uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek en het

verzamelen van gegevens op het gebied van het assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1952 -
Product o.a. enquêtes, rapporten, nota's

Beroep en klachten

227.
Actor Scheidsgerecht voor het Bedrijfsleven
Handeling Het vaststellen van beschikkingen op bezwaarschriften van eenieder, die

rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door op grond van deze wet door de SER
genomen beslissingen

Periode 1954 - 1956
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.35
Product Beschikking
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228.
Actor College van Beroep voor het bedrijfsleven
Handeling Het vaststellen van beschikkingen op bezwaarschriften van eenieder, die

rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door op grond van deze wet door de SER
genomen beslissingen

Periode 1956 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952) zoals gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956: art. 35.1; Wabb (Stb.

78/1991): art.32
Product Vonnis

229.
Actor Stichting Examens Assurantiebedrijf
Handeling Het vaststellen van beschikkingen op bezwaarschriften van kandidaten aan wie een

diploma of certificaat gewijgerd is
Periode 1957 -
Product Beschikking
Opmerking Tegenwoordig op basis van de Algemene Wet bestuursrecht art. 7.2

230.
Actor Minister van Financien
Handeling Het vaststellen van beschikkingen op bezwaarschriften van kandidaten aan wie de

Stichting Examens Assurantiebedrijf, namens de Minster  van Financiën, heeft
geweigerd een diploma of certificaat te verstrekken

Periode 1957 -
Product Beschikking
Opmerking Tegenwoordig op basis van de Algemene Wet bestuursrecht art. 7.2

231.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende

bezwaarschriften van kandidaten aan wie de Stichting Examens Assurantiebedrijf,
namens de Minster  van Financiën, heeft geweigerd een diploma of certificaat te
verstrekken

Periode 1957 -
Opmerking Tegenwoordig op basis van de Algemene Wet bestuursrecht art. 8.4 , aanhef en e

Organisatie

Sociaal Economische Raad en Commissie van Advies

232.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, in overleg met de voor de bedrijfstak representatief geachte organisaties,

vaststellen van beschikkingen tot benoeming/ontslag van de leden van de Commissie
van Advies, die de SER moet bijstaan in de uitvoering van de hem in het kader van
deze wet opgedragen taak.

Periode 1952 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.2.1
Product Beschikking
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233.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van beschikkingen tot aanwijzing van personen die bevoegd zijn tot

inzage van boeken en zakelijke bescheiden van verzekeraars/gevolmachtigde
agenten en tussenpersonen in verband met de controle van de SER op de richtige
naleving van de Wet Assurantiebemiddeling

Periode 1952 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.12
Product Beschikking

234.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van regels volgens welke de SER de kosten verbonden aan de

uitvoering van deze wet mag verhalen op betrokkenen
Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.3.6
Product Ministeriële regeling, o.a.

1. Beschikking van de Minister van Financiën van 24 oktober 1955, Stcrt. 208, tot
uitvoering van artikel 3, zesde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling.

2. Beschikking van de Minister van Financiën van 14 oktober 1959, Stcrt. 201, tot
wijziging van de Beschikking van 24 oktober 1955, Stcrt. 208.

3. Beschikking van de Minister van Financiën van 7 oktober 1974, Stcrt. 198, tot
uitvoering van artikel 3, zesde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling.

235.
Actor Minister van Financiën, Minister van Economische Zaken
Handeling Het aanwijzen van waarnemers die namens de Minister de vergaderingen van de

Commissie van Advies zullen bijwonen
Periode 1952 - 1991
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.2.3

236.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van de bijdrage die individuele betrokkenen moeten leveren in de

kosten welke door de SER in het kader van de uitvoering van deze wet worden
gemaakt

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.3.6; Beschikking van de Minister van Financiën van 24

oktober 1955, Stcrt. 208, tot uitvoering van art.3.6; Beschikking (Stcrt. 208/1955)
zoals gewijzigd bij Beschikking van 14 oktober 1959, Stcrt. 201; Beschikking van
de Minister van Financiën van 7 oktober 1974, Stcrt. 198, tot uitvoering van art.3.6

Product Beschikking
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 Overige organisaties

237.
Actor Minister van Financiën, Minister van Economische Zaken
Handeling Het (mede)aanwijzen van voor de bedrijfstak verzekeringen representatief te achten

organisaties waarmee overlegd zal worden in verband met de benoeming van leden
van de Commissie van Advies

Periode 1952 - 1991
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.2.3
Product Ministeriële regeling

238.
Actor Minister van Financiën, Minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Handeling Het, in overleg met de Minister die het mede aangaat, bepalen van het aantal

voordrachten dat de SER mag doen voor de benoeming van bijzondere leden van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven

Periode 1956 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): zoals gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956: art.35.3
Product Regelingen

239.
Actor SER
Handeling Het - in overleg met de Commissie van Advies - doen van voordrachten bij de

Minister van Financiën en de Minister van Justitie voor de benoeming van
bijzondere leden van het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Periode 1956 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952) zoals gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956, art.35.3
Product Voordracht

240.
Actor Minister van Financiën, Minister van Justitie
Handeling Het - in overeenstemming met de Minister voor Publiekrechtelijke

Bedrijfsorganisaties - (mede)opstellen van voordrachten voor de benoeming van
bijzondere leden van het College van Beroep voor het bedrijfsleven door de Kroon

Periode 1956 -1986
Grondslag WAb (Stb. 34/1952) zoals gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956: art.35.4
Product Voordracht

241.
Actor Minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties
Handeling Het overleggen met de Minister van Justitie en van Financiën over het opstellen van

voordrachten voor de benoeming van bijzondere leden van het College van Beroep
voor het bedrijfsleven door de Kroon

Periode 1956 -1986
Grondslag WAb (Stb. 34/1952) zoals gewijzigd bij Wet van 7 juni 1956: art.35.4
Product Advies
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242.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van beschikkingen tot benoeming van de leden van de commissie die

namens de Minister moet oordelen over examenopgaven en andere voor examens te
stellen normen, die door de instanties die belast zijn met het afnemen van examens
in de verzekeringsbranche ter goedkeuring worden voorgelegd

Periode 1956 -
Grondslag Besluit van 23 augustus 1956, Stb. 485: art.5.2; Besluit van 26 juni 1964, Stb. 283:

art.4.2; Besluit van 15 maart 1991, Stb. 119: art.4.2; Besluit van 15 maart 1991, Stb.
121: art.4.2.

Product Beschikking

243.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het aanwijzen van (rijks)gecommitteerden die de examens op het terrein van het

verzekeringswezen mogen bijwonen
Periode 1957 -
Grondslag Beschikking van 1 augustus 1957, Stcrt. 149: art.2.8; Beschikking van 11 maart

1966, Stcrt. 53: art.3.8; Regeling van 23 juli 1987, Stcrt. 142: art.14.1; Regeling van
27 maart 1991, Stcrt. 61 (Regeling examens assurantiebemiddeling): art.11.1

Product Beschikking (?)

244.
Actor SER
Handeling Het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Vakproeven

Assurantiebemiddeling
Periode 1959 -
Grondslag Verordening van de SER van 13 november 1959: art.7; Verordening van de SER

van 25 januari 1963: art.3
Product Benoemingsbesluiten
Opmerking Het secretariaat van de in de Verordeningen genoemde Commissie Vakproeven

Assurantiebemiddeling wordt vervuld door de SER.

245.
Actor SER
Handeling Het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Vakproeven

Assurantiebemiddelingsbedrijf
Periode 1991 -
Grondslag Verordening van 12 juli 1991 (Verordening verklaringen assuran-

tiebemiddelingsbedrijf): art.3.2
Product Benoemingsbeschikkingen
Opmerking Het secretariaat van de Commissie berust bij de SER.
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 Toezicht

Registers
Uitoefening van het assurantiebemiddelingsbedrijf zonder inschrijving in een register is bij de wet verboden.
Afhankelijk van het vakbekwaamheidsniveau werd men ingevolge de Wab ingeschreven in:

register A: makelaar in assurantiën of assurantiebezorger;
register B: erkend assurantieagent,
register C: verzekeringsagent,
register D: aspirant-verzekeringsagent.

Voor toelating tot de hogere registers A, B en C waren examens noodzakelijk. Inschrijving in register D was
mogelijk zonder diploma, maar in feite beperkt tot een proefperiode van een jaar.
Specifieke regels zijn geformuleerd ten aanzien van gevolmachtigde agenten. Zij moeten zijn ingeschreven in
register A, maar sinds 1964 ook in een apart register. De door verzekeraars aan deze personen verstrekte
volmachten moeten voldoen aan bepaalde eisen.
Naast de registers bestond er ook nog een Centraal register waarin de ingeschrevenen in de registers A, B en C
werden opgenomen. Dit laatste register was openbaar.
Bij de vervanging van de WAb door de Wabb in 1991, werd het aantal registers teruggebracht van vier naar een.
Binnen het register bestaan nog wel twee niveaus, overeenkomend met de vakbekwaamheidsniveaus van de
vroegere A en B-registers.
Bepaald werd dat het register-D 15 maanden (1992), en het register-C 4 jaar (1995) na inwerkingtreding van de Wet
Assurantiebemiddelingsbedrijf zou worden opgeheven. Ingeschrevenen in deze registers kregen zodoende tijd om
de vereiste diploma's te kunnen behalen.
De artikelen 4.9 en 4.10 van de Wabb regelen de toelating van assurantietussenpersonen uit andere Lid-Staten. Zij
kunnen worden ingeschreven in het Nederlandse register, indien zij een verklaring, af te geven door een daartoe
bevoegde instantie in hun eigen Lid-Staat, overleggen aan de SER.

246.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van beschikkingen op verzoeken tot inschrijving (cq. het niet

inschrijven) van tussenpersonen in de/het daartoe bestemde register(s); het
aanbrengen van wijzigingen in de gegevens welke zijn opgenomen in de/het regis-
ter(s); het opschorten van inschrijvingen; het doorhalen van inschrijvingen; het
opschorten van doorhalingen van inschrijvingen

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.4, art.5, art.7 - art.11; Wabb (Stb. 78/1991): art.3 - art.9
Product Beschikkingen/objectdossiers/register(s)

247.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van het tarief dat moet worden voldaan ter zake van de behandeling

van een verzoek tot inschrijving in de registers/het register van tussenpersonen
Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.7.4; Wabb (Stb. 78/1991): art.6.2, sinds 1994 art.6.1
Product Regelingen (SER-verordeningen), o.a.:

1. Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 november 1972,
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE 19/1972 (Verordening retributies
assurantiebemiddeling)
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248.
Actor SER
Handeling Het jaarlijks vaststellen van een centraal register van ingeschrevenen in de registers

A, B en C, cq. van een uittreksel van het register van tussenpersonen; het tussentijds
bekendmaken van aanvullingen op het centraal register, cq. van wijzigingen in het
uittreksel van het register van tussenpersonen

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.8.2, art.8.3; Wabb (Stb. 78/1991): art.3.4
Product Centraal register/jaarlijkse uittreksels/tussentijdse mededelingen

249.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beschikken op verzoeken tot inschrijving van gevolmachtigde agenten in een

daartoe bestemd register; het doorhalen van inschrijvingen; het goedkeuren van
wijzigingen in de volmacht en het verwerken daarvan in het register; het - onder
voorwaarden - verlenen van ontheffingen/dispensaties van de vereisten voor
inschrijving

Periode 1964 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.28; Wabb (Stb.

78/1991): art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.26
Product Register van gevolmachtigden/objectdossiers/ontheffingen

250.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat door gevolmachtigde agenten moet

worden voldaan voor het verkrijgen van een bewijs van inschrijving in het register
van gevolmachtigde agenten

Periode 1964 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.23.4; Wabb (Stb. 78/1991): art.21.4
Product Regelingen (SER-verordeningen), o.a.:

1. Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 mei 1965, Verordenin-
genblad Bedrijfsorganisatie, nr. RE 8/1965, tot vaststelling van het bedrag ter
zake van inschrijving van gevolmachtigden (Verordening inschrijving
gevolmachtigden)

251.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van het model van het aanvraagformulier voor inschrijving in het

register van tussenpersonen
Periode 1991 - 1993
Grondslag Wabb (Stb. 78/1991): art.6.1 (vervalt per 1 januari 1994)
Product Regelingen (SER-verordeningen)

252.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van de tarieven voor de verstrekking van nieuwe bewijzen van

inschrijving aan tussenpersonen in geval van wijziging in de inschrijving
Periode 1991 -
Grondslag Wabb (Stb. 78/1991): art.7.3
Product Regelingen (SER-verordeningen)
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Verstrekken van inlichtingen

253.
Actor SER
Handeling Het - op verzoek - verstrekken van mededelingen betreffende de aanmelding door

verzekeraars/gevolmachtigde agenten van het bestaan van arbeidsovereenkomsten
met bepaalde personen

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.3.4
Product mededelingen

254.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat door de verzoeker aan de SER moet

worden betaald, wanneer de SER mededelingen verstrekt betreffende aanmelding
door een verzekeraar/gevolmachtigde agent van het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst met een bepaald persoon

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.3.4
Product Regelingen (SER-verordeningen), o.a.:

1. Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 14 oktober 1955, Verorde-
ningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE 14/1955, betreffende de bedragen bedoeld
in de artikelen 3, vierde lid, en 8, vijfde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling

2. Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 november 1972,
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE 19/1972 (Verordening retributies
assurantiebemiddeling)

255.
Actor SER
Handeling Het - op verzoek - verstrekken van inlichtingen betreffende inschrijvingen in de

registers A, B, C en het Centraal Register, cq. betreffende inschrijvingen in het
register van tussenpersonen

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.8.5; Wabb (Stb. 78/1991): art.3.3
Product Inlichtingen

256.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van de tarieven voor het verstrekken van inlichtingen betreffende

inschrijvingen in de registers A, B, C en het Centraal Register, cq. betreffende
inschrijvingen in het register van tussenpersonen

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.8.5; Wabb (Stb. 78/1991): art.3.3
Product Regelingen (SER-verordeningen)

1. Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 14 oktober 1955, Verorde-
ningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE 14/1955, betreffende de bedragen bedoeld
in de artikelen 3, vierde lid, en 8, vijfde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling.

2. Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 november 1972,
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE 19/1972 (Verordening retributies
assurantiebemiddeling)
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257.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het verstrekken van

inlichtingen uit het register van gevolmachtigde agenten
Periode 1991 -
Grondslag Wabb (Stb. 78/1991): art.20.2
Product Regelingen (SER-verordeningen)

258.
Actor SER
Handeling Het - op verzoek - verstrekken van inlichtingen uit het register van gevolmachtigde

agenten
Periode 1991 -
Grondslag Wabb (Stb. 78/1991): art.20.2
Product Inlichtingen

259.
Actor SER
Handeling Het - op verzoek van de betrokkene - verstrekken van verklaringen waaruit blijkt dat

deze in Nederland werkzaamheden heeft uitgeoefend als in de richtlijn bedoeld en
voldoet aan de in die richtlijn gestelde eisen betreffende de duur en de aard van de
betrokken werkzaamheden

Periode 1991 -
Grondslag Wabb (Stb. 78/1991): art.29.1
Product Verklaringen

Toezicht

260.
Actor SER
Handeling Het afgeven van bewijsstukken/verklaringen waaruit blijkt dat tussenpersonen aan

de gestelde vakbekwaamheidseisen voldoen
Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.5.3; Wabb (Stb. 78/1991): art.4.8, zie ook 4.9 3n 4.10
Product
Opmerking Bewijsstukken / verklaringen

261.
Actor SER
Handeling Het - op verzoek - (voorwaardelijk) verlenen van ontheffing/het verlengen van de

termijn van ontheffing van de in de wet bedoelde vakbekwaamheidseisen voor
tussenpersonen

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.6; Wabb (Stb. 78/1991): art.5
Product Ontheffingen / beschikkingen
Opmerking
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262.
Actor Door de Minister van Financiën daartoe bevoegd verklaarde personen
Handeling Het in het kader van de controle op de juiste naleving van de bepalingen van de Wet

Assurantiebemiddeling beoordelen van door ingeschrevenen in de registers, verzeke-
raars/gevolmachtigde agenten en tussenpersonen verstrekte gegevens; het beoorde-
len van boeken en zakelijke bescheiden van verzekeraars/gevolmachtigde agenten en
tussenpersonen

Periode 1954 - 1991
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.12
Product Controlerapporten (?)

263.
Actor SER
Handeling Het in het kader van de controle op de juiste naleving van de bepalingen van de Wet

Assurantiebemiddeling/Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf beoordelen van door
verzekeraars/gevolmachtigde agenten en tussenpersonen verstrekte gegevens; het
beoordelen van boeken en zakelijke bescheiden van verzekeraars/gevolmachtigde
agenten en tussenpersonen

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.12; Wabb (Stb. 78/1991): art.28
Product Controlerapporten (?)

264.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van beschikkingen waarbij een hogere maximum provisie wordt

toegestaan dan door de Ministers van Financiën en Economische Zaken is
vastgesteld

Periode 1956 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.14.3
Product Beschikking

265.
Actor Minister van Financiën, Minister van Economische Zaken
Handeling Het - in overeenstemming met de betrokken Minister - al dan niet verlenen of

intrekken van dispensatie aan tussenpersonen van het verbod tot het in rekening
brengen van een afmakingscourtage aan een verzekeringsnemer dan wel aan hen te
wier behoeve een verzekering is gesloten

Periode 1956 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.15.2; Beschikking van 27 juni 1956, Stcrt. 125: art.4, art.5,

art.6
Product Beschikking

266.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het verlenen van ontheffingen van het verbod op het toewijzen en het in beheer

geven aan een tussenpersoon van één of meer verzekeringen tot het sluiten waarvan
de tussenpersoon niet zijn bemiddeling heeft verleend en waarvoor de bemiddelaar
geen vergoeding heeft betaald

Periode 1956 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.18.1
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267.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van beschikkingen op verzoekschriften van tussenpersonen danwel

verzekeraars/gevolmachtigde agenten met betrekking tot de overdracht van
verzekeringsportefeuilles, wanneer over die overdracht problemen zijn ontstaan

Periode 1954 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.18.2
Product Beschikking

268.
Actor SER
Handeling Het verlenen van dispensatie van het verbod op het toewijzen en het in beheer geven

aan een tussenpersoon van één of meer verzekeringen tot het sluiten waarvan de
tussenpersoon niet zijn bemiddeling heeft verleend en waarvoor hij geen vergoeding
heeft betaald

Periode 1956 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.18.3
Product Beschikking

269.
Actor SER
Handeling Het verlenen / intrekken van gehele of gedeeltelijke ontheffing van de bepalingen

met betrekking tot gevolmachtigde agenten
Periode 1964 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.21.4; Beschikking van de Minister van Financiën van 13

juli (Stcrt. 152/1964); Wabb (Stb. 78/1991): art.19.4; Regeling van de Minister van
Financiën van 27 maart (Stcrt. 61/1991)

Product Ontheffing

270.
Actor SER
Handeling Het toestaan van de toekenning van een hogere beloning dan voortvloeit uit een

tekeningsprovisie aan gevolmachtigde agenten
Periode 1964 -
Grondslag WAb (Stb. 34/1952): art.27.2; Wabb (Stb. 78/1991): art.25.2
Product Beschikking (?)

271.
Actor SER
Handeling Het aan tussenpersonen verlenen van ontheffingen van het verbod om aan de

verzekeringsnemer dan wel aan hen te wier behoeve een verzekering is gesloten in
geval van schade een afmakingscourtage in rekening te brengen

Periode 1991 -
Grondslag Wabb (Stb. 78/1991): art.15
Product Ontheffingen
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272.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat moet worden voldaan ter

verkrijging van een verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager in Nederland
werkzaamheden heeft uitgeoefend als in de richtlijn bedoeld en voldoet aan de in die
richtlijn gestelde eisen betreffende de duur en de aard van de betrokken
werkzaamheden

Periode 1991 -
Grondslag Wabb (Stb. 78/1991): art.29.2
Product Regelingen (SER-verordeningen)

273.
Actor SER
Handeling Het beslissen tot welke groepen van verzekeringen een bepaalde verzekering hoort
Periode 1954 -
Grondslag Besluit van 11 december 1954, Stb. 539, art.2.2
Product Besluit

274.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het - op verzoek van de betrokken verzekeraar of tussenpersoon - vaststellen van

beschikkingen waarbij het bedrag van de vergoeding voor toegewezen of in beheer
gegeven verzekeringen hoger of lager wordt vastgesteld dan in artikel 1.1. van deze
regeling is bepaald

Periode 1956 -
Grondslag Beschikking van 27 juni 1956, Stcrt. 125, art.1.2
Product Beschikking

275.
Actor SER
Handeling Het beschikken op verzoeken/het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 9,

eerste lid, van de Richtlijn om in Nederland de in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde
werkzaamheden te mogen uitoefenen

Periode 1980 -
Grondslag Beschikking van 7 juli 1980, Stcrt. 134, zoals gewijzigd bij Besluit van 27 maart

1991, Stcrt. 61: art.2
Product Beschikking

276.
Actor Nederlandse consul
Handeling Het legaliseren van handtekeningen van buitenlandse notarissen, die op hun beurt

handtekeningen hebben gelegaliseerd van ondertekenaars van machtigingen en
verklaringen hebben afgegeven dat die ondertekenaars tot het afgeven van
machtigingen bevoegd zijn (wanneer machtigingen verleend worden door een
vestiging van een verzekeraar buiten Nederland)

Periode 1991 -
Grondslag Besluit van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Model machtiging): art.1.3
Product Verklaring
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277.
Actor SER
Handeling Het vaststellen van het bedrag dat door gevolmachtigde agenten aan de SER moet

worden betaald voor het depot van volmachten als bedoeld in de artikelen 2 en 4 van
deze regeling

Periode 1991 -
Grondslag Regeling van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Ontheffingsregeling gevolmachtigde agent):

art.11
Product Regelingen (SER-verordeningen)

Examens en Diploma's

278.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het (doen) afgeven van de diploma's verzekeringsagent, assurantiebezorger, erkend

assurantieagent, cq. brandverzekering, transportverzekering, variaverzekering,
levensverzekering, gevolmachtigd agent, assurantiebemiddeling A en assurantiebe-
middeling B

Periode 1956 -
Grondslag Besluit van 23 augustus 1956, Stb. 485: art.1.2, art.2.2, art.3.2; Besluit van 26 juni

1964, Stb. 283: art.2; Besluit van 15 maart 1991, Stb. 119: art.2, art.3; Besluit van 15
maart 1991, Stb. 121: art.3

Product Diploma's
Opmerking De Minister heeft de bevoegdheid tot het afgeven van diploma's gedelegeerd aan

meerdere instanties op het terrein van het verzekeringsbedrijf

279.
Actor Commissie van Toezicht Vakbekwaamheidsexamens Wet Assurantiebemidde-

lingsbedrijf
Handeling Het beoordelen van examenopgaven en andere voor examens te stellen normen, die

door de instanties die belast zijn met het afnemen van examens in de
verzekeringsbranche ter goedkeuring worden voorgelegd

Periode 1956 -
Grondslag Besluit van 23 augustus 1956, Stb. 485: art.5.2; Besluit van 26 juni 1964, Stb. 283:

art.4.2; Besluit van 15 maart 1991: Stb. 119: art.4.2; Besluit van 15 maart 1991: Stb.
121: art.4.2

Product Rapporten / beschikkingen
Opmerking Zie ook de Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61

(Regeling Examens Assurantiebemiddeling): art.9 - 10
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280.
Actor Stichting Examens Assurantiebedrijf
Handeling Het - namens de Minister van Financiën - organiseren van examens op het terrein

van het verzekeringswezen, het vaststellen van examenopgaven, het uitreiken van
diploma's en certificaten

Periode 1957 -
Grondslag Beschikking van 1 augustus 1957, Stcrt. 149: art.1, art.2; Beschikking van 11 maart

1966, Stcrt. 53: art.2; art.3; Regeling van 23 juli 1987, Stcrt. 142: art.2; Regeling
van 27 maart 1991, Stcrt. 61: art.2.1

281.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het - op voorstel van de rijksgecommitteerde - geheel of gedeeltelijk ongeldig

verklaren van examens op het terrein van het verzekeringswezen,  indien door de
gecommitteerde onregelmatigheden worden geconstateerd

Periode 1957 -
Grondslag Beschikking van 1 augustus 1957, Stcrt. 149: art.2.11; Beschikking van 11 maart

1966, Stcrt. 53: art.3.11; Regeling van 23 juli 1987, Stcrt. 142: art.8; Regeling van
27 maart 1991, Stcrt. 61 (Regeling examens assurantiebemiddeling 1991): art.7

282.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van beslissingen wanneer de Stichting Examens Assurantiebedrijf en

de Commissie van Toezicht Examens Assurantiebemiddelingsbedrijf geen
overeenstemming kunnen bereiken over examenopgaven en/of examennormen

Periode 1957 - 1987
Grondslag Beschikking van 1 augustus 1957, Stcrt. 149: art.2.14; Beschikking van 11 maart

1966, Stcrt. 53: art.3.13
Product Beschikking

283.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beoordelen van het schriftelijk examenwerk dat de Stichting Examens

Assurantiebemiddeling aan de Minister van Financiën heeft toegezonden
Periode 1966 - 1991
Grondslag Beschikking van 11 maart 1966, Stcrt. 53: art.3.14
Product Beoordelingen

284.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beoordelen van door gecommitteerden aan de Minister uitgebrachte verslagen
Periode 1966 -
Grondslag Beschikking van 11 maart 1966, Stcrt. 53: art.3.11; Regeling van 23 juli 1987, Stcrt.

142: art.14.4; Regeling van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Regeling examens assu-
rantiebemiddeling 1991): art.11.4

Product Rapporten (?)
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285.
Actor Stichting Examens Assurantiebedrijf
Handeling Het opstellen van een examenreglement ten behoeve van de examens op het terrein

van het verzekeringswezen
Periode 1987 -
Grondslag Regeling van 23 juli 1987, Stcrt. 142: art.3; Regeling van 27 maart 1991, Stcrt. 61

(Regeling examens assurantiebemiddeling 1991):  art.3
Product Examenreglement

286.
Actor Commissie van Toezicht Vakbekwaamheidseisen Wet

Assurantiebemiddelingsbedrijf
Handeling Het goedkeuren van het door de Stichting Examens Assurantiebedrijf opgestelde

examenreglement ten behoeve van de examens op het terrein van het
verzekeringswezen voor wat betreft 'de normen voor de examens'

Periode 1987 -
Grondslag Regeling van 23 juli 1987, Stcrt. 142: art.3; Regeling van 27 maart 1991, Stcrt. 61

(Regeling examens assurantiebemiddeling 1991): art.3
Product Besluit
Opmerking De 'overige voorschriften voor de examens' moeten worden goedgekeurd door de

Minister van Financiën

287.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beoordelen van het door de Stichting Examens Assurantiebedrijf opgestelde

examenreglement ten behoeve van de examens op het terrein van het
verzekeringswezen voor wat betreft de 'overige voorschriften voor de examens'

Periode 1987 -
Grondslag Regeling van 23 juli 1987, Stcrt. 142: art.3; Regeling van 27 maart 1991, Stcrt. 61

(Regeling examens assurantiebemiddeling 1991): art.3
Product Besluit
Opmerking De 'normen voor de examens' moeten worden goedgekeurd door de Commissie van

Toezicht Vakbekwaamheidseisen Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf.

288.
Actor Commissie Vakproeven Assurantiebemiddeling
Handeling Het afnemen van praktische vakbekwaamheidsproeven terzake van het assuran-

tiebemiddelingsbedrijf
Periode 1959 -
Grondslag Verordening van de SER van 13 november 1959: art.2; Verordening van de SER

van 25 januari 1963: art.3
Product Getuigschriften
Opmerking Het secretariaat van de in de Verordeningen genoemde Commissie Vakproeven

Assurantiebemiddeling wordt vervuld door de SER



95

289.
Actor Commissie Vakproeven Assurantiebemiddelingsbedrijf
Handeling Het afnemen van vakbekwaamheidsproeven ter verkrijging van een verklaring van

vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.8. van de Wet
Assurantiebemiddelingsbedrijf

Periode 1991 -
Grondslag Verordening van 12 juli 1991 (Verordening verklaringen assuran-

tiebemiddelingsbedrijf): art.2, art.3
Opmerking Het secretariaat van de Commissie berust bij de SER.
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Toezicht op schadeverzekeraars (1965 - 1987)

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM): Wet van 30 mei 1963, Stb. 228, betreffende
verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. Bij KB van 23 juni 1964, Stb. 202,
werd bepaald dat de artikelen 1, 28, 34 en 38 in werking per 1 juli 1964 in werking traden. Artikelen 18 tot en met
20 traden in werking per 1 augustus 1964 en artikel 29 per 1 oktober 1964. De overige artikelen traden per 1 januari
1965 in werking. Voor dit rapport zijn alleen de artikelen 28 en 29 van belang. De wet bepaalde namelijk dat alleen
door de Minister van Financiën toegelaten verzekeraars aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen mochten
afsluiten. Hoofdstuk 5/art.28 van de WAM regelde de toelatingsprocedure van deze verzekeraars. Artikel 29
voorzag in een beroepsprocedure.

Wet op het schadeverzekeringsbedrijf (WOS): Wet van 23 september 1964, Stb. 409, houdende bepalingen ten
aanzien van het schadeverzekeringsbedrijf. Bij KB van 23 augustus 1966, Stb. 360, in werking getreden op 1
september 1966. De wet was van toepassing op het schadeverzekeringsbedrijf: het als bedrijf sluiten van
overeenkomsten van schadeverzekering voor eigen risico. Alle Nederlandse schadeverzekeraars (ook als zij alleen
in het buitenland werkzaam waren), onderlinge waarborgmaatschappijen en schadeverzekeringen in natura vielen
onder het bereik van de wet. Bij amvb werd overigens bepaald dat op kleine onderlinge waarborgmaatschappijen de
WOS niet van toepassing was. Zij stonden onder een beperkte vorm van toezicht. Buitenlandse schadeverzekeraars
vielen alleen voor zover zij in Nederland werkzaam waren onder de wet.  WOS (art.5-15,18,20)

Eerste coördinatie Richtlijn schadeverzekering: Eerste Richtlijn van de Raad van 24 juli 1973, no. L228/3, tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan. Deze Richtlijn
was tussen 1976 en 1985 rechtstreeks van toepassing (voor zover ze afweek van de WOS), op schadeverzekeraars
die voldeden aan de voorwaarden in de Richtlijn gesteld. In de praktijk betekende dit dat de toezichthoudende
autoriteit van een schadeverzekeraar uit een lid-staat van de EEG, een rol ging spelen bij de toelatingsprocedure van
zo'n verzekeraar in Nederland, en verder nauw betrokken werd bij maatregelen die eventueel tegen de verzekeraar
genomen werden. De Richtlijn werd geïmplementeerd in de WTS.

Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (WTS): Wet van 18 december 1985, Stb. 705, houdende vervanging van
de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf. Bij KB in werking getreden per 1 januari 1986.
De WTS was van toepassing op overeenkomsten van schadeverzekering en op overeenkomsten van communautaire
co-assurantie. Op basis van de Richtlijn wordt het schadeverzekeringsbedrijf ingedeeld in de volgende branches:
ongevallen, ziekte, voertuigcasco, casco rollend spoorwegmaterieel, luchtvaartcasco, casco zee- en binnenschepen,
vervoerde goederen, brand- en natuurevenementen, andere schade aan goederen, aansprakelijkheid motorrijtuigen,
aansprakelijkheid luchtvaartuigen, aansprakelijkheid zee- en binnenschepen, algemene aansprakelijkheid, krediet,
borgtocht, diverse geldelijke verliezen, rechtsbijstand, en sinds 1988 ook hulpverlening.
Bij algemene maatregel van bestuur (Stb. 7/1986) werd bepaald dat onderlinge waarborgmaatschappijen van de
Verzekeringskamer een vrijstellingsverklaring van de WTS konden vragen. Zij vielen dan of onder een lichter
toezichtsregime of stonden niet onder toezicht. Voorts werden een aantal publiekrechtelijke ziektekostenregelingen
uitgezonderd. Deze instellingen werden bij Algemene maatregel van bestuur (Stb. 6/1986) aangewezen.

Beleid

Beleidsontwikkeling en evaluatie

290.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het algemeen beleid op het gebied

het schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1945 - 1987
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291.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voeren van overleg met Vakministers en vertegenwoordigers van

uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende het schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1945 - 1987

292.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de Minis-

terraadsvergaderingen voor beraad en besluitvorming inzake het
schadeverzekeringsbedrijf

Periode 1945 - 1987

293.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voeren van overleg met / het leveren van bijdragen aan het overleg met het

Staatshoofd inzake het schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1945 - 1987

294.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het inbrengen van standpunten betreffende het schadeverzekeringsbedrijf in

(interdepartementale) commissies
Periode 1945 - 1987

295.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het instellen /opheffen van commissies, werkgroepen e.d. op het gebied van het

schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1945 - 1987
Product Beschikking, o.a.:

1. Beschikking d.d. 20/22 Juni 1945, no. 20 ter instelling van de Adviescommissie
voor het schadeverzekeringsbedrijf

Opmerking Ook wel 'Commissie voor het schadeverzekeringsbedrijf'. Niet te verwarren met de
Commissie voor het schadeverzekeringswezen die in 1945 was ingesteld door het
Militair Gezag en in het zelfde jaar werd opgeheven. Zie daarvoor: Beschikkingen
nr.170/1945 (P.M.G. no.17) en nr.1062/1945 (P.M.G. no.36)
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Internationaal beleid

296.
Actor Minister van Financiën, Verzekeringskamer
Handeling Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale

regelingen betreffende het schadeverzekeringsbedrijf en het presenteren van
Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties

Periode 1948 - 1987
Producten internationale regelingen, nota’s notities, rapporten

Wet- en regelgeving

297.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving

inzake het toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1948 - 1987
Product Voorstellen van wet

298.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van algemene

maatregelen van bestuur inzake het schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1964 - 1987
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.45; WAM (Stb. 228/1963): art.28; WTS (Stb. 705/1985):

art.86.1
Product Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

1. Besluit van 17 juli 1964, tot uitvoering van artt. 28, 43 en 38 W.A.M., Stb.
257/1964 (ingetrokken bij Besluit van 20 februari 1967)

2. Besluit van 23 augustus 1966, houdende vaststelling van een amvb als bedoeld in
de artikelen 5.1, 45 en 52.1 van de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf (model
aanmeldingsformulier) Stb.  361/1966

3. Besluit van 7 februari 1967, houdende vaststelling van een amvb als bedoeld in
artikel 24.6 en artikel 45 van de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf (modellen
staten en accountantsverklaring) Stb. 111/1967

4. Besluit van 20 februari 1967, houdende regelen tot uitvoering van de Wet op het
schadeverzekeringsbedrijf en van artikel 28 van de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Stb. 112/1967

5. Besluit van 29 juli 1972, houdende wijziging uitvoeringsbesluiten
verzekeringswetgeving, Stb. 460/197262

6. Besluit van 12 februari 1974, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 20
februari 1967 (Stb. 112/1967) houdende regelen tot uitvoering van de Wet op het
schadeverzekeringsbedrijf en van artikel 28 van de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Stb. 71/1974

7. Besluit van 12 februari 1974, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten
betreffende de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf (Stb. 72/1974)

8. Besluit van 6 januari 1986, tot uitvoering van artikel 37, eerste, vijfde en zesde
lid, van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Besluit technische
voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf), Stb. 4/1986

9. Besluit van 6 januari 1986, tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Wet
toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Besluit programma van werkzaamheden
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schadeverzekeringsbedrijf), Stb. 5/1986
10. Besluit van 6 januari 1986, tot uitvoering van artikel 8, onderdeel b, van de Wet

toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Besluit vrijgestelde publiekrechtelijke
ziektekostenregelingen), Stb. 6/1986

11. Besluit van 6 januari 1986, tot uitvoering van artikel 8, onderdeel a van de Wet
toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Besluit vrijgestelde onderlinge
waarborgmaatschappijen), Stb. 7/1986

12. Besluit van 18 maart 1986, tot uitvoering van artikel 80, eerste lid, onderdelen a
en e van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Besluit bevoorrechte
vorderingen gezondheidsschade), Stb. 101/1986

13. Besluit van 18 maart 1986, tot uitvoering van artikel 28, zesde lid, van de Wet
toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Statenbesluit schadeverzekeringsbedrijf),
Stb. 102/1986

14. Besluit van 10 juli 1986, houdende wijziging van de Instructie voor de
Verzekeringskamer, Stb. 407/198663

15. Besluit van 28 juli 1986, tot uitvoering van artikel 85, eerste lid, van de Wet
toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Kostenbesluit schadeverzekeringsbedrijf),
Stb. 423/1986

16. Besluit van 8 augustus 1986, houdende regelen ter uitvoering van de Wet
toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Besluit diverse financiële eisen
schadeverzekeringsbedrijf), Stb. 425/1986

Opmerking Vaststelling, wijziging en intrekking van Koninklijke besluiten vindt pas plaats na
advies van de Verzekeringskamer. Wanneer dit algemene regelingen betreft moet
sinds 1986 ook het advies van de representatieve organisaties van verzekeraars
worden ingewonnen

299.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van Koninklijke

besluiten m.b.t. het beleid inzake het schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1964 - 1987
Product Koninklijke besluiten, o.a.:

1. Besluit van 3 maart 1967, (Regeling toelating Lloyd's), Stb. 145/1967
2. Besluit van 3 maart 1967, (Regeling bijzondere vrijstellingen

schadeverzekeringsbedrijf), Stb. 146/1967
3. Besluit van 5 juli 1973, houdende aanwijzing van 10 Instituten

Ziektekostenvoorziening Ambtenaren als ondernemingen, waarop de Wet op het
schadeverzekeringsbedrijf niet van toepassing is, Stb. 341/1973

4. Besluit van 12 februari 1974, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten
betreffende de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf, Stb. 72/197464

5. Besluit van 21 december 1985, tot uitvoering van artikel 9 van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Besluit bijzondere regeling Lloyd's Underwriters),
Stb. 711/1985

Opmerking Vaststelling, wijziging en intrekking van Koninklijke besluiten vindt pas plaats na
advies van de Verzekeringskamer. Wanneer dit algemene regelingen betreft moet
sinds 1986 ook het advies van de representatieve organisaties van verzekeraars
worden ingewonnen
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300.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van Ministeriële regelingen inzake het

schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1964 - 1987
Product Ministeriële regeling, o.a.:

1. Besluit van 21 februari 1986, Stcrt. 40 tot uitvoering van artikel 41, derde lid,
van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Solvabiliteitscertificaat
schadeverzekeringsbedrijf)

2. Besluit van 21 januari 1986 (Stcrt. 15) tot aanwijzing van representatieve
organisaties van verzekeraars

3. Besluit van 25 augustus 1967, no.B 7/11446 (Instructie Verzekeringswezen)
Opmerking Besluit B 7/11446 is niet de Instructie voor de Verzekeringskamer (dat is een amvb).

Besluit B 7/11446 strekt echter, net als de Instruktie van Verzekeringskamer, ook ter
uitvoering van de WOL.

301.
Actor Minister van Justitie
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van een Ministeriële regeling inzake de afgifte

van bewijzen van betrouwbaarheid voor het schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1973 - 1976
Grondslag Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 1973

(no.73/240/EEG): art.3
Product Ministeriële regeling, o.a.

1. Regeling van de Minister van Justitie van 2 april 1976 Stcrt. 81 (Afgifte
bewijzen van betrouwbaarheid)

302.
Actor Minister van Justitie, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en

regelgevingop het gebied van het schadeverzekeringsbedrijf waarvoor andere
ministers eerst verantwoordelijk zijn

Periode 1964 - 1987

303.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en

regelgeving op beleidsterreinen waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk
zijn, vanuit het gezichtspunt van beleidsverantwoordelijke voor het
schadeverzekeringsbedrijf

Periode 1945 - 1980

304.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van interne richtlijnen voor de uitvoering van het toezicht op

schadeverzekeraars
Periode 1963 - 1987
Product Interne richtlijnen
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305.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van beleidsregels voor het schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1963 - 1987
Product Circulaires / Richtlijnen e.d, o.a.:

1. Bekendmaking van de Verzekeringskamer van 17 juni 1976 (Stcrt. 124/1976)
betreffende toepassing eerste EEG-richtlijn betreffende het
schadeverzekeringsbedrijf

Opmerking

Verantwoording van het beleid

306.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beantwoorden van Kamervragen en rapporteren/uitbrengen van verslag aan de

Staten-Generaal inzake het schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1961 - 1987
Product brieven, notities

Informatie en tegenspraak

Informatievoorziening

307.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beantwoorden van vragen van individuele burgers betreffende het

schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1966 - 1987

308.
Actor Minister van Financiën, Verzekeringskamer
Handeling Het verstrekken van inlichtingen aan burgers, bedrijven en instanties betreffende het

schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1966 - 1987

309.
Actor Adviescommissie voor het Schadeverzekeringsbedrijf
Handeling Het adviseren van de Minister van Financiën over onderwerpen het

schadeverzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1945 - ?
Product Advies
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310.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het adviseren van Minister van Financiën over vaststelling, wijziging of intrekking

van besluiten ter uitvoering van de WOS/WTS
Periode 1964 - 1987
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.46; WTS (Stb. 705/1985): art.86.1
Product Advies
Opmerking Op basis van de Instructie (Stb. 758/1972) is de Verzekeringskamer bevoegd de

Minister van Financiën gevraagd en ongevraagd te adviseren in beleidsvraagstukken
het hele verzekeringsbedrijf betreffende. Zie hiervoor paragraaf 3.1.2.

311.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het adviseren van de Minister van Financiën in uitvoeringsvragen het

schadeverzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1963 - 1987
Grondslag WAM (Stb. 228/1963): art.28.3, art.28.7; WOS (Stb. 409/1964): art.14.3; Besluit 17

juli Stb. 257/1964, art.10, art.23.4, art.24, art.31.3; Besluit 20 februari 1967 (Stb.
112/1967): art.16, art.17.4; WTS (Stb. 705/1985): art.50.1, art.81.4

Product Advies

312.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het jaarlijks uitbrengen van verslag aan de Kroon
Periode 1966 - 1987
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.31; WTS (Stb. 705/1985): art.36
Product Jaarverslag
Opmerking

313.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het uitbrengen van verslag aan de Kroon inzake de noodregeling van een

schadeverzekeraar
Periode 1966 - 1987
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.38; WTS (Stb. 705/1985): art.79
Product Verslag

314.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met de Minister van Financiën over onderwerpen het

schadeverzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1945 -1987

315.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met/ verstrekken van informatie aan (overheids)instanties

die belast zijn met het toezicht op financiële markten en op natuurlijke en
rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn

Periode 1945 - 1987
Opmerking O.a. De Nederlandsche Bank NV, Stichting Toezicht Effectenverkeer, buitenlandse

toezichthoudende autoriteiten op verzekeraars
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316.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met (representatieve) organisaties van verzekeraars over

onderwerpen het schadeverzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1945 - 1987

Onderzoek

317.
Actor Minister van Financiën, Verzekeringskamer
Handeling Het (doen) voorbereiden/uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek en het

verzamelen van gegevens op het gebied van het schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1945 - 1987
Product o.a. enquêtes, rapporten, nota's

Beroep en klachten

318.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van een beslissing inzake beroepsprocedures i.v.m. toelatingen

van verzekeraars die aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen willen
verzekeren

Periode 1964 - 1985
Grondslag WAM (Stb. 228/1963): art.29
Product Koninklijk besluit
Opmerking Vervallen bij invoering van de wet van 18 december 1985 (Stb. 705/1985)

319.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van een beslissing inzake beroepsprocedures voor

schadeverzekeraars
Periode 1966 - 1985
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.42; Besluit van 17 juli Stb. 257/1964: art.29; Besluit 20

februari 1967 (Stb. 112/1967): art.23
Product Koninklijk besluit

320.
Actor College van Beroep voor het bedrijfsleven
Handeling Het beslissen inzake beroepsprocedures voor schadeverzekeraars
Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.87.1
Product Vonnis
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321.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van een beslissing inzake beroepsprocedures van accountants

waarvan de Verzekeringskamer heeft bepaald dat zij niet bevoegd zijn een
verklaring bij de staten van verzekeraars die aansprakelijkheidsverzekeringen
motorrijtuigen sluiten te voegen

Periode 1964 - 1967
Grondslag Besluit van 17 juli Stb. 257/1964: art.18.3
Product Koninklijk besluit
Opmerking Ingetrokken bij Besluit van 20 februari (Stb. 112/1967)

322.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van een beslissing inzake beroepsprocedures van accountants en

actuarissen van wie de Verzekeringskamer bepaald heeft dat ze niet bevoegd zijn
een verklaring bij de staten van schadeverzekeraars te voegen

Periode 1966 - 1985
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.42
Product Koninklijk besluit

323.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het behandelen van klachten van individuele schadeverzekeringnemers
Periode 1966 - 1987

324.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het behandelen van klachten van schadeverzekeraars
Periode 1966 - 1987
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Organisatie

Verzekeringskamer

Voor de organisatie van de Verzekeringskamer zie paragraaf 3.1.3

325.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen en innen van aanslagen voor schadeverzekeraars
Periode 1964 - 1987
Grondslag Besluit van 17 juli Stb. 257/1964: art.25-28, art.30; WAM zoals gewijzigd bij wet

(Stb. 559/1966): art.28.14, art.28.15; Besluit 20 februari 1967 (Stb. 112/1967):
art.19-24, art.25; WOS (Stb. 409/1964): art.47; WTS (Stb. 705/1985): art.85;
Kostenbesluit schadeverzekeringsbedrijf (Stb. 423/1986)

Opmerking Regels voor het verhaal der kosten worden bij amvb vastgesteld.

Overige organisaties

326.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, de representatieve organisaties van verzekeraars gehoord, voordragen van

bijzondere leden van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.87.3
Product Voordracht

327.
Actor Minister van Justitie, Minister van Financiën
Handeling Het, in overeenstemming met de minister die het mede aangaat, voordragen en

benoemen van bijzondere leden van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.87.4
Product Koninklijk besluit

328.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het aanwijzen van representatieve organisaties van verzekeraars
Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS: 86.2;
Product Ministeriële regeling
Opmerking Als representatieve organisatie werd aangewezen het Verbond van Verzekeraars
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Toezicht

Toegang en wijziging
De WAM bepaalde dat verzekeraars die aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen wilden afsluiten,
toegelaten moesten zijn door de Minister van Financiën. Bij aanvraag van een toelating legde de verzekeraar aan de
Verzekeringskamer in tweevoud over:
− een bewijs dat zekerheid gesteld was,
− de statuten,
− een lijst van commissarissen en hun bevoegdheden,
− een aantal jaarverslagen met bijbehorende jaarrekeningen,
− een selectie staten
− een verklaring dat de voorwaarden van verzekering voldoen aan de WAM.

Buitenlandse verzekeraars moesten bovendien een vertegenwoordiger aanstellen. De Verzekeringskamer
beoordeelde de stukken en zond de aanvraag vergezeld van haar advies door aan de Minister van Financiën.
Vanaf 1966 werden alleen schadeverzekeraars onder de WAM toegelaten die al toegelaten waren als verzekeraars
onder de WOS. In 1986 werd de toelatingsprocedure overgeheveld van de WAM naar de WTS.

Onder de WOS moesten schadeverzekeraars zijn toegelaten door de Verzekeringskamer. Bij aanvraag legden zij
over:
− een aanvraagformulier,
− de statuten,
− aantal jaarverslagen,
− een lijst van bestuurders en commissarissen en hun bevoegdheden.

In Nederland gevestigde schadeverzekeraars moesten een bepaalde juridische vorm hebben en beschikken over een
waarborgkapitaal. Daarnaast waren extra-waarborgen verplicht. Buiten Nederland gevestigde schadeverzekeraars
moesten naar het recht van hun staat van herkomst een rechtspersoon zijn en verder voldoen aan eisen die naar
oordeel van de Verzekeringskamer gelijkwaardig waren aan eisen voor Nederlandse verzekeraars. Zij moesten in
Nederland zekerheid stellen en een vertegenwoordiger aanstellen.

Ingevolge de 1e richtlijn schadeverzekering introduceerde de WTS een vergunningen-systeem. In Nederland was
voor iedere branche een aparte vergunning nodig. Bij aanvraag van een vergunning werd door de verzekeraar
overgelegd:
− een aanvraagformulier,
− een programma van werkzaamheden,
− de akte van oprichting en de statuten,
− een lijst van bestuurders en commissarissen.
− (eventueel) een bewijs dat de verzekeraar voldeed aan de vereisten van de WAM.

Verzekeraars met zetel in Nederland moesten voldoen aan eisen m.b.t. de rechtspersoonlijkheid van de onderneming
en het aantal leidinggevenden en commissarissen. De dagelijkse leiding diende naar oordeel van de Verzeke-
ringskamer voldoende deskundig en betrouwbaar te zijn. Een maatschappij moest beschikken over de
voorgeschreven solvabiliteitsmarge en technische voorzieningen en over voldoende financiële middelen ter dekking
van de kosten van produktienet en administratie. 
Verzekeraars met zetel in een andere lid-staat van de EEG die in Nederland een bijkantoor of agentschap wilden
beginnen, waren verplicht daarvoor een vergunning aan te vragen bij de Verzekeringskamer. Bij aanvraag werd een
certificaat overgelegd, afgegeven door de eigen toezichthouder. Het certificaat vermeldde voor welke branches de 
verzekeraar een vergunning bezat, dat hij over de voorgeschreven solvabiliteitsmarge beschikte en welk bedrag aan
financiële middelen hij beschikbaar had voor de te verwachten kosten voor het opzetten van de inrichting van
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administratie en produktienet in Nederland. Daarnaast moest de verzekeraar aan de Verzekeringskamer een akte van
aanstelling van de vertegenwoordiger overleggen. Voordat de Verzekeringskamer een besluit nam op de aanvraag,
raadpleegde zij eerst de toezichthoudende autoriteit uit het moederland.

329.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het verrichten van activiteiten in het kader van de toelatingsprocedure van

schadeverzekeraars
Periode 1964 - 1986
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.10
Product o.a.: beoordelingsgegevens statuten, mededeling aan Verzekeringskamer,

mededeling aan de belastingdienst

330.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, beslissen op een verzoek tot toelating van een

verzekeraar die aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen wil sluiten
Periode 1964 - 1985
Grondslag WAM (Stb. 228/1963): art.28.1
Product Beschikking
Opmerking Handeling verviel bij inwerkingtreding van de wet van 18 december

(Stb. 705/1985) op 1 januari 1986

331.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het toelaten / wijzigen van de toelating van verzekeraars tot het

schadeverzekeringsbedrijf in Nederland
Periode 1966 - 1987
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.5-15,18,20; Eerste coördinatie-richtlijn (73/239/EEG):

art.6-12; WTS (Stb. 705/1985): art.12-25; Besluit vrijgestelde onderlinge
waarborgmaatschappijen (Stb. 7/1986): art.1-3

Product O.a.: toelatingsgegevens, gewijzigde toelatingsgegevens (inclusief gedeeltelijke
portefeuille overdrachten), correspondentie

Opmerking Bij wijzigingen in de toelatingsgegevens wordt dezelfde procedure doorlopen

332.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, beslissen op een verzoek tot afgeven van een

verklaring dat een maatschappij die aansprakelijkheidsverzekeringen voor
motorrijtuigen afsluit, tezamen met haar moeder-, zuster- of dochterondernemingen
als een onderneming beschouwd wordt

Periode 1966 - 1967
Grondslag Besluit van 17 juli Stb. 257/1964: art.31.1
Product Beschikking
Opmerking Ingetrokken bij Besluit van 20 februari (Stb. 112/1967)
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333.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, beslissen op een verzoek tot afgeven van een

verklaring dat een schadeverzekeringsmaatschappij tezamen met haar zuster- of
dochterondernemingen voor de berekening van het waarborgkapitaal en de extra-
waarborgen, als een onderneming beschouwd wordt

Periode 1966 - 1985
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.14.1
Product Beschikking

334.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van het model van het aanvraagformulier voor een vergunning voor

schadeverzekeraars
Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.12.2
Product Model aanvraagformulier, o.a.:

1. Besluit van de Verzekeringskamer van 24 januari 1986 tot uitvoering van artikel
12 tweede lid, tweede volzin van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf
(aanvraagformulier voor een vergunning)

335.
Actor Staatsdrukkerij en -Uitgeverij
Handeling Het tegen betaling beschikbaar stellen van aanmeldingsformulieren voor

schadeverzekeraars
Periode 1966 - 1985
Grondslag Besluit model aanmeldingsformulier (Stb. 361/1966): art.3.2
Product aanmeldingsformulieren

336.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van de modellen van het aanvraagformulier voor een

vrijstellingsverklaring van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Stb.
705/1985) voor onderlinge waarborgmaatschappijen

Periode 1986 - 1987
Grondslag Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (Stb. 7/1986): art.1.3
Product modellen aanvraagformulier, o.a.:

1. Besluit van de Verzekeringskamer van 17 maart 1986 tot uitvoering van artikel
1, derde lid, eerste lid, eerste volzin, van het Besluit vrijgestelde onderlinge
waarborgmaatschappijen (Aanvraagformulier voor een verklaring)
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337.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van de modellen van de akte van aanstelling van de

vertegenwoordiger (rechtspersoon en natuurlijke persoon)
Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.20.3
Product Model akte van aanstelling, o.a.:

1. Besluit van de Verzekeringskamer van 9 januari 1986 tot uitvoering van artikel
20, derde lid, tweede volzin, van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf
(model van de akte van aanstelling van de vertegenwoordiger)

2. Besluit van de Verzekeringskamer van 9 januari 1986 tot uitvoering van artikel
20, derde lid, tweede volzin, van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf
(model van de akte van aanstelling van de natuurlijke persoon)

338.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beslissen op een verzoek tot uitbreiding van de categorieën deelnemers aan de

IZA-regeling
Periode 1973 - 1987
Grondslag Besluit van 5 juli 1973, (Stb. 341/1973): enig artikel b; Besluit van 6 januari 1986,

(Stb. 6/1986): art.2.2a
Product Beschikking
Opmerking IZA-regeling: Gemeenschappelijke regeling Ziektekostenvoorziening getroffen op

grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. K 120/1950)

339.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beslissen op een verzoek tot wijziging in de verplichting voor de aan de IZA-

regeling deelnemende gemeenten
Periode 1986 - 1987
Grondslag Besluit van 6 januari 1986, (Stb. 6/1986): art.2.3
Product Beschikking
Opmerking IZA-regeling: Gemeenschappelijke regeling Ziektekostenvoorziening getroffen op

grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. K 120/1950)

340.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beslissen op een verzoek tot uitbreiding van de categorieën deelnemers aan de

IZR-regeling
Periode 1986 - 1987
Grondslag Besluit van 6 januari 1986, (Stb. 6/1986): art.2.2b
Product Beschikking
Opmerking IZR-regeling: Interprovinciale Ziektekostenregeling
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341.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beslissen op een verzoek tot wijziging in de verplichting voor de aan de IZR-

regeling deelnemende provincies
Periode 1986 - 1987
Grondslag Besluit van 6 januari 1986, (Stb. 6/1986): art.2.3
Product Beschikking
Opmerking IZR-regeling:Inter provinciale Ziektekostenregeling

Toezicht op schadeverzekeraars
De WAM verplichte verzekeraars tot het jaarlijks indienen van een jaarverslag en (gewaarmerkte) financiële
verslagstaten. Buitenlandse verzekeraars waren verplicht periodiek gegevens te verstrekken met betrekking tot de in
Nederland aanwezige waarden en de door hen geboekte bruto-premie.
Onder de WOS waren schadeverzekeraars verplicht tot het jaarlijks indienen van een jaarverslag en (gewaarmerkte)
financiële verslagstaten. De Verzekeringskamer hield toezicht op het door de schadeverzekeraar gevoerde beheer en
zijn financiële toestand. Daarnaast beoordeelde de Verzekeringskamer of de verzekeraar zich hield aan de
bepalingen van de wet. Het reguliere toezicht van de Verzekeringskamer bestond uit:

− Het uitvoeren van een (jaarlijkse) analyse van de door de verzekeraars in te dienen staten
− Het doen van onderzoeken ter plaatse
− Het beoordelen van het jaarverslag
− Het beoordelen van herverzekeraars
− Het beoordelen van VOW gegevens

Dit systeem werd onder de WTS voor Nederlandse schadeverzekeraars in grote lijnen gehandhaafd. Als gevolg van
de richtlijn werd het toezicht op verzekeraars met zetel buiten Nederland gewijzigd. Hoofdkantoren van
verzekeraars met zetel in de EEG waren onder de richtlijn verplicht een solvabiliteitsmarge voor hun hele bedrijf
(inclusief bijkantoren en agentschappen in andere Lid-staten) te vormen. Deze hoofdkantoren stonden, wat betreft
hun solvabiliteitsmarge,  onder toezicht van de autoriteit van het land van hun zetel. Bijkantoren en agentschappen
stonden voor hun Nederlandse bedrijf onder toezicht van de Verzekeringskamer. De WTS bood de mogelijkheid
aan verzekeraars van buiten de EEG om een 'hoofdkantoren-toezicht' aan te vragen. De solvabiliteit van de
verzekeraar werd over zijn hele in de EEG uitgeoefende bedrijf berekend en stond onder toezicht van één
toezichthouder. Verzekeraars die uit hoofde van deelneming aan overeenkomsten van communautaire co-assurantie
in Nederland verplichtingen waren aangegaan, dienden jaarlijks bij de Verzekeringskamer een opgave in waarin per
lid-staat het geboekte aandeel in de bruto-premie afkomstig uit andere lidstaten vermeld was.

342.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen of een handeling of een samenstel van handelingen uitoefening van het

schadeverzekeringsbedrijf is
Periode 1966 - 1987
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.7.1; Regeling toelating Lloyd's (Stb. 145/1967): art.3.2;

Regeling bijzondere vrijstellingen schadeverzekeringsbedrijf (Stb. 146/1967):
art.1.2; WTS (Stb. 705/1985) art.4.1

Product Besluit
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343.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen tot welke branche of branches een overeenkomst van

schadeverzekering behoort
Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.4.2
Product Besluit

344.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het uitoefenen van regulier toezicht op individuele schadeverzekeraars
Periode 1966 - 1987
Grondslag WAM (Stb. 228/1963): 28.11; WOS (Stb. 409/1964): art.21; WTS (Stb. 705/1985):

art.2.1; Besluit bijzondere vrijstellingen schadeverzekeringsbedrijf (Stb. 146/1967):
art.4; Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (Stb. 7/1986): art.4

Product O.a.: controle rapporten en verslagen Periodiek Overleg, beoordelingen (intern en
extren), correspondentie, productinformatie

Opmerking in het kader van deze handeling beoordeelt de Verzekeringskamer staten en
jaarverslagen van verzekeraars

345.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het opstellen van lijsten van schadeverzekeraars die in het bezit zijn van een of meer

vergunningen
Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.16.5
Product Lijst

346.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het opstellen van lijsten van onderlinge waarborgmaatschappijen die in het bezit

zijn van een vrijstellingsverklaring van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf
Periode 1986 - 1987
Grondslag Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (Stb. 7/1986): art.1.8
Product Lijst

347.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van de modellen van de staten (tot 1986 ook het model voor de

accountantsverklaring) en het bepalen welke van de staten openbaar gemaakt moet
worden voor Lloyd's Underwriters

Periode 1967 - 1987
Grondslag Regeling toelating Lloyd's (Stb. 145/1967): art.5; Besluit bijzondere regeling Lloyd's

Underwriters (Stb. 711/1985): art.3
Product model formulieren
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348.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, vaststellen van het model van het

solvabiliteitscertificaat af te geven aan een schadeverzekeraar met zetel in Nederland
die voornemens is een bijkantoor/agentschap te openen in een andere lid-staat van
de EEG

Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.41.3
Product Ministerieel besluit, o.a.:

1. Besluit van 21 febr.1986

349.
Actor Staatsdrukkerij en -Uitgeverij
Handeling Het tegen betaling verkrijgbaar stellen van de formulieren van de staten, de

omslagen, de accountantsverklaring, en de aanwijzingen voor de invulling van de
staten

Periode 1964 - 1987
Grondslag Besluit van 17 juli Stb. 257/1964: art.19; Besluit van 7 februari 1967 Stb. 111:

art.3.1; Besluit van 18 maart 1986, Stb. 102: art.1.3
Product Formulieren
Opmerking De modellen van de staten worden bij amvb vastgesteld

350.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, onder voorwaarden, goedkeuren dat een gemachtigde die namens een of meer

schadeverzekeraars overeenkomsten van verzekering sluit, in verzekeringsbewijzen
volstaat met de vermelding van het aandeel dat hij namens de verzekeraars heeft
geaccepteerd

Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.83.5, art.83.6

Structuurtoezicht

351.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, beslissen op een verzoek tot verstrekking van

een verklaring van geen bezwaar aan een schadeverzekeraar tot
verwerving/vergroting van een belang/zeggenschap in een kredietinstelling

Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.81.4, art.81.7
Product Beschikking/verklaring van geen bezwaar
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352.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, beslissen op een verzoek tot verstrekking van

een verklaring van geen bezwaar aan een kredietinstelling tot uitoefening van
zeggenschap in een schadeverzekeraar

Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.81.4, art.81.7
Product Beschikking/verklaring van geen bezwaar

353.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het bepalen dat handelingen verricht zonder of in strijd met de voorwaarden van een

verklaring van geen bezwaar door een schadeverzekeraar ongedaan moet worden
gemaakt

Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.81.8
Product Beschikking

354.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het bepalen dat handelingen verricht zonder, of in strijd met de voorwaarden van

een verklaring van geen bezwaar door een kredietinstelling ongedaan moet worden
gemaakt

Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.81.9
Product Beschikking

Maatregelen
De maatregelen die de Verzekeringskamer op grond van de WAM kon nemen waren beperkt. Zij kon de informatie
verlangen die voor de uitoefening van haar taak nodig was en was verder bevoegd inzage te (doen) nemen in
boeken en zakelijke bescheiden van een verzekeraar.
Onder de WOS waren de bevoegdheden om maatregelen tegen schadeverzekeraars te nemen ruimer. De
Verzekeringskamer kon:
− informatie verlangen,
− deskundigen en getuigen onder ede verhoren,
− inzage (doen) nemen in de boeken en andere zakelijke bescheiden,
− adviezen geven,
− overgaan tot publikatie van het advies.

Onder de WTS kon de Verzekeringskamer bovendien:
− de vrijstellingsverklaring van een onderlinge waarborgmaatschappij intrekken,
− de verklaring intrekken dat de solvabiliteit over het hele in de EEG gevoerde bedrijf berekend wordt voor

verzekeraars met zetel buiten de EEG,
− beschikking over de waarden beperken of verbieden van een verzekeraars met zetel buiten Nederland,
− een financieringsplan eisen,
− een saneringsplan eisen,
− de werkzaamheden van een verzekeraar met zetel in een lid-staat schorsen,
− de vergunning intrekken.
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Zowel de WOS als de WTS voorzagen in een noodregeling voor schadeverzekeraars die in ernstige
solvabiliteitsmoeilijkheden verkeerden. De normale surséance van betaling was niet van toepassing op
schadeverzekeringsmaatschappijen. In plaats daarvan kon de Verzekeringskamer de rechtbank verzoeken om een
machtiging ter liquidatie van de onderneming of (een deel van) de portefeuille, en / of tot overdracht van alle (of een
deel van de) verbintenissen uit overeenkomsten van verzekering naar een andere verzekeraar. De machtiging van de
rechtbank gaf de Verzekeringskamer de bevoegdheid 'daartoe het nodige te verrichten'. Een dergelijke uitspraak had
tot gevolg dat verzoeken of vorderingen tot faillissement werden opgeschort. De Verzekeringskamer kon zelf alle
bevoegdheden van de organen van de verzekeraar uitoefenen, of de organen machtigen bepaalde handelingen uit te
voeren of zich laten vervangen door gemachtigde personen.
De Verzekeringskamer had een bijzondere machtiging van de rechtbank nodig om bij overdracht van
overeenkomsten aan een andere verzekeraar de voorwaarden van die overeenkomsten te kunnen veranderen. Indien
de balans van de onderneming een tekort aanwees kon de Verzekeringskamer de rechtbank verzoeken het
faillissement uit te spreken. Onder de WOS mocht de Verzekeringskamer een noodregeling aanvragen voor
buitenlandse verzekeraars (voor het in Nederland uitgeoefende bedrijf), indien die verzekeraar niet meer voldeed
aan de toegangseisen. Voor het aanvragen van deze noodregeling was toestemming van de Minister van Financiën
nodig. Wanneer een in het buitenland gevestigde schadeverzekeraar aldaar het schadeverzekeringsbedrijf niet
uitoefende, kon hem een verbod op acquisitie in Nederland opgelegd worden.

355.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het nemen van maatregelen tegen een schadeverzekeraar
Periode 1966 - 1987
Grondslag WOS/WTS diverse artikelen

356.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het nemen van maatregelen tegen een vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappij
Periode 1986 - 1987
Grondslag Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (Stb. 7/1986): art.8

357.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, intrekken van een verklaring dat een

maatschappij die aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen afsluit, tezamen
met haar moeder-, zuster- of dochterondernemingen als een onderneming
beschouwd wordt

Periode 1964 - 1967
Grondslag Besluit van 17 juli Stb. 257/1964: art.31.2
Product Beschikking

358.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, intrekken van een verklaring dat een

onderneming als zuster- of dochteronderneming beschouwd wordt
Periode 1966 - 1985
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.14.2
Product Beschikking
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359.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, bepalen dat een verzekeraar die aansprakelijk-

heidsverzekeringen motorrijtuigen afsluit, de zekerheid moet aanvullen
Periode 1964 - 1985
Grondslag WAM art.:28.7
Product Beschikking
Opmerking Handeling is vervallen bij inwerkingtreding van de wet van 18 december

(Stb. 705/1985) per 1 januari 1986

360.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, op verzoek van de Verzekeringskamer, verlengen van de termijn van schorsing

van de werkzaamheden voor een verzekeraar met zetel in een Lid-Staat
Periode 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.64
Product Beschikking

361.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van het opleggen/ intrekken van een verbod op acquisitie in

Nederland m.b.t. buiten Nederland te sluiten overeenkomsten van schadeverzekering
Periode 1966 - 1985
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.20
Product Koninklijk besluit

362.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, opleggen/ intrekken van een verbod op

acquisitie in Nederland m.b.t. buiten Nederland te sluiten overeenkomsten van
schadeverzekering

Periode 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.50.1, 50.3
Product Ministerieel besluit

363.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het bepalen dat een accountant niet langer bevoegd is de staten te waarmerken van

een verzekeraar die aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen afsluit
Periode 1964 - 1967
Grondslag Besluit van 17 juli Stb. 257/1964: art.18
Product mededeling aan de accountant

364.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het bepalen dat een accountant niet bevoegd is een verklaring af te geven met

betrekking tot de staten van een schadeverzekeraar
Periode 1966 - 1985
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.25
Product Besluit
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365.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het bepalen dat een actuaris niet bevoegd is een verklaring af te geven m.b.t. de

staten van een schadeverzekeraar
Periode 1966 - 1987
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.25; WTS (Stb. 705/1985): art.28.4
Product Besluit

366.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beslissen op een verzoek van de Verzekeringskamer om de noodregeling te

mogen aanvragen voor een schadeverzekeraar met zetel buiten Nederland
Periode 1966 - 1985
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.16.2
Product Beschikking

367.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het aanvragen / uitvoeren van een noodregeling voor een schadeverzekeraar
Periode 1966 - 1987
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.16.1, art.33.1, art.33.11, art.35; WTS (Stb. 705/1985):

art.66, art.66.2, art.67.3, art.74
Product O.a.: Verzoeken/ adviezen aan de rechtbank, machtigingen, voorschriften,

noodregelingsverslag

368.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, intrekken van de toelating van een verzekeraar

die aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen afsluit, wanneer de verzekeraar
niet meer aan de voorschriften voldoet

Periode 1964 - 1985
Grondslag WAM (Stb. 228/1963): art.28.7; WAM (Stb. 228/1963), zoals gewijzigd bij wet

(Stb. 559/1966): art.28.7 en art.28.8; Wet van 22 december 1966 (Stb. 559/1966):
art.II.2

Product Beschikking, gepubliceerd in de Staatscourant
Opmerking Handeling is vervallen bij inwerkingtreding van de wet van 18 december (Stb.

705/1985) per 1 januari 1986

 Beëindiging bedrijf
Wanneer een verzekeraar zijn bedrijf beëindigt, moeten bestaande overeenkomsten van verzekering ondergebracht
worden bij een andere verzekeraar. De Verzekeringskamer houdt toezicht op deze overdracht van de portefeuille.

369.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het bepalen dat de curator, of de aansprakelijkheidsverzekeraar motorrijtuigen met

medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerders, over de als zekerheid
gestelde waarden mag beschikken ten behoeve van andere vorderingen dan die van
benadeelden

Periode 1965 - 1967?
Grondslag WAM (Stb. 228/1963): art.28.6
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370.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het bepalen dat de zekerheid, na intrekking van de toelating tot de branche

aansprakelijkheid motorrijtuigen, ter beschikking van de verzekeraar wordt gesteld
Periode 1964 - 1985
Grondslag WAM (Stb. 228/1963): art.28.8: WAM zoals gewijzigd bij wet (Stb. 559/1966):

art.28.9

371.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot toestemming voor overdracht van overeenkomsten

van schadeverzekering aan een andere schadeverzekeraar
Periode 1966 - 1987
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.39, art.40; WTS (Stb. 705/1985): art.51, art.52
Product Besluit

372.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, intrekken van de toelating van een verzekeraar

die aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen afsluit
Periode 1964 - 1985
Grondslag WAM (Stb. 228/1963): art.28.7; WAM zoals gewijzigd bij wet (Stb. 559/1966):

art.28.7
Product Beschikking, gepubliceerd in de staatscourant
Opmerking De toelating verviel van rechtswege wanneer de verzekeraar in staat van

faillissement wordt verklaard. Handeling verviel bij inwerkingtreding van de wet
van 18 december (Stb. 705/1985) per 1 januari 1986

373.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het intrekken van een vergunning van een schadeverzekeraar
Periode 1986 - 1987
Grondslag WTS (Stb. 705/1985): art.58, art.59, art.60

374.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het intrekken van een vrijstellingsverklaring van een onderlinge

waarborgmaatschappij
Periode 1986 - 1987
Grondslag Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (Stb. 7/1986): art.8

375.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het bepalen van het percentage van aftrek van onkosten voor een verzekeraar die

niet of niet meer is toegelaten tot de branche aansprakelijkheid motorrijtuigen
Periode 1964 - 1985
Grondslag WAM (Stb. 228/1963): art.28.9; WAM zoals gewijzigd bij wet (Stb. 559/1966):

art.28.10; WAM (Stb. 269/1984) zoals gewijzigd bij wet (Stb. 705/1985): art.28.2
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376.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het mededelen aan de Minister van Financiën dat een verzekeraar die aansprakelijk-

heidsverzekeringen motorrijtuigen afsluit in staat van faillissement is verklaard
Periode 1964 - 1985?
Grondslag Besluit van 17 juli Stb. 257/1964: art.23.3; Besluit 20 februari 1967 (Stb. 112/1967):

art.17.3

377.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het mededelen in de Staatscourant dat de toelating van een verzekeraar tot de

branche aansprakelijkheid motorrijtuigen van rechtswege vervallen is
Periode 1964 - 1987
Grondslag Besluit van 17 juli Stb. 257/1964: art.24; Besluit 20 februari 1967 (Stb. 112/1967):

art.18

378.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het verzoeken aan de rechtbank om een schadeverzekeraar failliet te verklaren
Periode 1966 - 1987
Grondslag WOS (Stb. 409/1964): art.36.2; WTS (Stb. 705/1985): art.78.1
Product Verzoek
Opmerking Een schadeverzekeraar kon pas failliet verklaard worden wanneer de

toegang/vergunningen zijn ingetrokken

379.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, in geval van liquidatie van de onderneming, uit de opbrengst van het depot

uitkeren van de contante waarde van de verplichtingen aan de gerechtigden op
periodieke uitkeringen

Periode 1966 - 1985
Grondslag WOS: art.8.5
Product Uitkering



119

Toezicht op schade- en levensverzekeraars  (1987 - )

De Wet toezicht verzekeringsbedrijf (WTV): Wet van 18 december 1985, Stb. 705, zoals deze is gewijzigd bij de
wet van 18 december 1986, Stb. 637. Bij KB (Stb. 219/1987) in werking getreden per 1 juni 1987.
De wet van 18 december 1986 was een wijzigingswet en wordt daarom ook wel aangeduid als de WWTS (Wijzi-
gingswet toezicht schadeverzekeringsbedrijf). De volledige tekst van de WTV werd op 19 december 1986 bij
beschikking van de Minister van Justitie in Staatsblad nr. 638 gepubliceerd. Het is deze staatsbladpublikatie die het
begin van de WTV als integrale tekst inluidt.
De wet was van toepassing op levens- en schadeverzekeraars, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen drie
groepen: verzekeraars met zetel in Nederland, verzekeraars met zetel in een andere lid-staat van de EEG, en
verzekeraars met zetel buiten de EEG. Elk van deze verzekeraars had om toegelaten te worden, vergunning van de
Verzekeringskamer nodig. Voor wat betreft de verzekeraars uit een andere lidstaat dan Nederland had de
toezichthouder van het moederland daarbij een adviserende stem. Verder voorzag de wet in bepalingen omtrent
dienstverrichting binnen de EEG. Uitgezonderd van de WTV waren de natura-uitvaartverzekeraars en
gespecialiseerde herverzekeraars. Verder voorzag de wet in een speciaal regime voor bepaalde onderlinge
waarborgmaatschappijen en publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars. Zij konden van de Verzekeringskamer een
vrijstellingsverklaring van de WTV krijgen.

De Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WTV 1993): Wet van 9 maart 1994, Stb. 252. Trad in werking per 1
juli 1994. De wet is van toepassing op levens- en schadeverzekeraars, waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen drie groepen: verzekeraars met zetel in Nederland, verzekeraars met zetel binnen de EG en verzekraars met
zetel buiten de EG. Verder voorziet de wet in bepalingen omtrent dienstverrichting binnen de EG. Verzekeraars met
zetel in Nederland of met zetel buiten de EG hebben, om in Nederland tot het directe verzekeringsbedrijf toegelaten
te worden, een vergunning van de Verzekeringskamer nodig. Verzekeraars met zetel in een andere lid-staat dan
Nederland mogen zich hier vestigen wanneer zij door de eigen toezichthouder zijn toegelaten tot het directe
verzekeringsbedrijf. Dit is het zgn. ‘single license systeem’.
Er bestaat echter wel een kennisgevingsprocedure voor deze verzekeraars en de Verzekeringskamer speelt daarin
een adviserende rol. Op basis van het 'home country control' principe heeft de Verzekeringskamer maar een
beperkte rol bij het toezicht op EG verzekeraars die hier te lande werkzaam zijn.
Uitgezonderd van de WTV 1993 zijn de natura-uitvaartverzekeraars en gespecialiseerde herverzekeraars. Verder
voorziet de wet in een speciaal regime voor onderlinge waarborgmaatschappijen en publiekrechtelijke ziektekosten-
verzekeraars. Zij kunnen van de Verzekeringskamer een vrijstellingsverklaring van de WTV 1993 krijgen.

Beleid

Beleidsontwikkeling en evaluatie

380.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het algemeen beleid op het gebied

het verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -

381.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voeren van overleg met Vakministers en vertegenwoordigers van

uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende het verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -
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382.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de Minis-

terraadsvergaderingen voor beraad en besluitvorming inzake het verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -

383.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voeren van overleg met / het leveren van bijdragen aan het overleg met het

Staatshoofd inzake het verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -

384.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het inbrengen van standpunten betreffende het verzekeringsbedrijf in

(interdepartementale) commissies
Periode 1987 -

385.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het instellen/ opheffen van commissies, werkgroepen e.d. op het gebied van het

verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -
Product Beschikking

Internationaal beleid

386.
Actor Minister van Financiën, Verzekeringskamer
Handeling Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale

regelingen betreffende het verzekeringsbedrijf en het presenteren van Nederlandse
standpunten in intergouvernementele organisaties

Periode 1987 -
Producten internationale regelingen, nota’s notities, rapporten

Wet- en regelgeving

387.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving

inzake het toezicht op het verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -
Product Voorstellen van wet

388.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van algemene

maatregelen van bestuur inzake het verzekeringsbedrijf
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Periode 1987 -
Grondslag WWTS (Stb. 637/1986): art.XIV; WTV (Stb. 638/1986): art.86.1; WTV 1993 (Stb.

252/1994): art.187
Product regel van bestuur, o.a.:

1. Besluit van 11 juni 1987, Stb. 291, houdende uitvoering van de artikelen 28,
zesde lid, 38, tweede lid, en 39, eerste en vierde lid, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf (Statenbesluit schade- en levensverzekeringsbedrijf)

2. Besluit van 11 juni 1987, Stb. 312, houdende uitvoering van artikel 13, tweede
lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Besluit programma van
werkzaamheden verzekeringsbedrijf)

3. Besluit van 18 juni 1987, Stb. 322, houdende wijziging van enige uitvoe-
ringsbesluiten van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf alsmede intrekking van
het Besluit bevoorrechte vorderingen gezondheidsschade 

4. Besluit van 20 augustus 1987, Stb. 397, houdende wijziging van de Instructie
voor de Verzekeringskamer

5. Besluit van 30 oktober 1987, Stb. 553, houdende uitvoering van artikel 37,
eerste, vijfde en zesde lid, en artikel 42, eerste vijfde en zesde lid, van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf (Besluit technische voorzieningen
verzekeringsbedrijf)

6. Besluit van 17 november 1987, Stb. 539, houdende uitvoering van artikel XIV
van de Wet van 18 december 1986 tot wijziging van de Wet toezicht schade-
verzekeringsbedrijf (Besluit voortzetting vrijwillige voorzieningen),

7. Besluit van 3 december 1987, Stb. 538, houdende uitvoering van artikel 85,
eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Kostenbesluit verzeke-
ringsbedrijf)

8. Besluit van 21 december 1987, Stb. 654, houdende regelen ter uitvoering van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Besluit diverse financiële eisen
verzekeringsbedrijf)

9. Besluit van 28 mei 1989, Stb. 192, houdende wijziging van enige uitvoerings-
besluiten van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf met betrekking tot de branche
hulpverlening

10. Besluit van 20 juli 1989, Stb. 338, houdende wijziging van enige uitvoe-
ringsbesluiten van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf met betrekking tot de
branche Krediet

11. Besluit van 25 juni 1990, Stb. 347, houdende wijziging van het Besluit
vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen

12. Besluit van 5 september 1990, Stb. 479, houdende wijziging van enige
uitvoeringsbesluiten van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf en van een
uitvoeringsbesluit van de Wet van 18 december 1986 tot wijziging van de Wet
toezicht schadeverzekeringsbedrijf

13. Besluit van 18 september 1992, Stb. 519, houdende wijziging van enige
uitvoeringsbesluiten van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf

14. Besluit van 8 oktober 1992, Stb. 556, houdende wijziging van de uitvoe-
ringsbesluiten van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf en van een uitvoe-
ringsbesluit van de Wet van 18 december tot wijziging van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf

15. Besluit van 7 januari 1993, Stb. 41, houdende regelen ter uitvoering van de
overeenkomst tussen EEG en Zwitserland betreffende het directe
schadeverzekeringsbedrijf

16. Besluit van 25 april 1994, Stb. 314, houdende uitvoering van artikel 20, aanhef
en onderdeel a, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit
vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994)
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17. Besluit van 25 april 1994, Stb. 316, houdende uitvoering van artikel 20, aanhef
en onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit
vrijgestelde instellingen voor publiekrechtelijke ziektekostenregelingen 1994)

18. Besluit van 25 mei 1994, Stb. 315, houdende uitvoering van artikel 202 van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit voortzetting vrijwillige
voorzieningen 1994)

19. Besluit van 2 juni 1994, Stb. 429, houdende regelen ter uitvoering van de
overeenkomst tussen de EEG en Zwitserland betreffende het directe schade-
verzekeringsbedrijf (Besluit uitvoering overeenkomst EEG/Zwitserland inzake
verzekeringstoezicht 1994)

20. Besluit van 2 juni 1994, Stb. 430, houdende regelen ter uitvoering van de
overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Besluit uitvoering
overeenkomst betreffende de EER inzake verzekeringstoezicht 1994)

21. Besluit van 13 juni 1994, Stb. 448, houdende uitvoering van de artikelen 66,
eerste,tweede vierde en vijfde lid, en 94, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, van
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit technische voorzieningen
verzekeringsbedrijf 1994)

22. Besluit van 13 juni 1994, Stb. 449, houdende uitvoering van de artikelen 42,
eerste lid, onderdeel e, 68, eerste, tweede en vierde lid, en 195, derde lid, van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit solvabiliteitsmarge
verzekeringsbedrijf 1994)

23. Besluit van 13 juni 1994, Stb. 478, houdende uitvoering van de artikelen 67,
tweede lid, 72, vijfde lid, 95, tweede lid, en 100, vijfde lid, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994)

24. Besluit van 25 januari 1995, Stb. 74, tot wijziging Besluit uitvoering
overeenkomst betreffende de EER inzake verzekeringstoezicht 1994

Opmerking Tot 1995 vond vaststelling, wijziging en intrekking van Koninklijke besluiten pas
plaats na advies van de Verzekeringskamer. Bij algemene regelingen moest ook het
advies van de representatieve organisaties van verzekeraars worden ingewonnen. In
1995 verviel de verplichte adviestaak van de Verzekeringskamer en de
representatieve organisaties. (Stb. 355/1995). De Minister kon hen echter om advies
verzoeken, in welk geval zij verplicht waren te adviseren. Per 1 januari 1997 (Stb.
377/1996) vervalt ook deze verplichte ‘advisering op verzoek’.
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389.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van Koninklijke

besluiten m.b.t. het beleid inzake het verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -
Product Koninklijke besluiten, o.a.:

1. Besluit bijzondere regeling Lloyds Underwriters, 21 december 1985, Stb. 71165

2. Besluit van 12 mei 1987, Stb. 220, houdende wijziging van het Besluit
bijzondere regeling Lloyds Underwriters

3. Besluit van 26 november 1990, houdende wijziging van het Besluit bijzondere
regeling Lloyds Underwriters en van het Besluit van 25 februari 1988, houdende
uitvoering van artikel V, derde lid, van de Wet van 18 december 1986 (Stb. 637)
tot wijziging van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf

4. Besluit van 14 april 1995, Stb. 224, houdende vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding voor Liechtenstein van het Besluit uitvoering overeenkomst
betreffende de EER inzake verzekeringstoezicht 1994

Opmerking Tot 1995 vond vaststelling, wijziging en intrekking van Koninklijke besluiten pas
plaats na advies van de Verzekeringskamer. Bij algemene regelingen moest ook het
advies van de representatieve organisaties van verzekeraars worden ingewonnen. In
1995 verviel de verplichte adviestaak van de Verzekeringskamer en de
representatieve organisaties. (Stb. 355/1995). De Minister kon hen echter om advies
verzoeken, in welk geval zij verplicht waren te adviseren. Per 1 januari 1997 (Stb.
377/1996) vervalt ook deze verplichte ‘advisering op verzoek’.

390.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van Ministeriële regelingen inzake het

verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -
Product Ministeriële regeling, o.a.:

1. Regeling van de Minister van Financiën van 20 mei 1987, no.387-4930 (Stcrt.
99) tot uitvoering van artikel 41, derde lid, van de Wet toezicht verzeke-
ringsbedrijf (Solvabiliteitscertificaat schade- en levensverzekeringsbedrijf)66

2. Besluit van 24 mei 1994, Stb. 97 (Regeling informatieverstrekking aan
verzekeringnemers 1994)

3. Regeling van 24 mei 1994, Stcrt. 97 (Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1994)
4. Regeling van 7 juni 1994, Stcrt. 112 (Regeling programma van werkzaamheden

verzekeringsbedrijf 1994)
5. Regeling van 29 juni 1994 Stcrt. 121 (Regeling overgangsbepalingen in verband

met de derde richtlijn schadeverzekering en de derde richtlijn levensverzekering)
6. Regeling van 29 juni 1994, Stcrt. 121 (Regeling beleggingen technische

voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994)
7. Regeling van 1 december 1995, Stcrt. 237 (Kostenregeling verzekeringsbedrijf

1996)67

8. Besluit van de Minister van Financiën van 21 mei 1987, Stcrt. 99, tot aanwijzing
van representatieve organisaties van verzekeraars

9. Besluit van 7 juni 1994, Stcrt. 112 (Besluit aanwijzing representatieve
organisaties van verzekeraars 1994)
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391.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden, wijzigen en intrekken van een Koninklijk besluit houdende

ontheffing van de verplichting tot het aanhouden van het minimum bedrag van het
garantiefonds voor levensverzekeraars die (nagenoeg) uitsluitend uitkeringen bij
overlijden verzekeren die niet groter zijn dan de kosten van de uitvaart

Periode 1988 -
Grondslag WWTS: art.V; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.69
Product Koninklijk besluit, o.a.:

1. Besluit van 25 februari 1988, (Stcrt. 44/1988) (ontheffing van verplichting
minimum bedrag garantiefonds)

392.
Actor Minister van Justitie
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van een Ministeriële regeling inzake de afgifte

van bewijzen van betrouwbaarheid voor het verzekeringsbedrijf
Periode 1976 -
Grondslag Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 1973

(no.73/240/EEG): art.3; Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 5 maart 1979 (no.79/267/EEG): art.37

Product Ministeriële regeling
Opmerking Zie ook paragrafen 3.1 en 3.4

393.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het mandateren van bepaalde bevoegdheden aan de Verzekeringskamer met

betrekking tot aanvragen/wijzigingen/intrekkingen van verklaringen van geen
bezwaar voor een deelneming in een verzekeraar met zetel in Nederland

Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.176.1
Product Brief van 29 juni 1994 (Stcrt. 122/1994)

394.
Actor Minister van Justitie, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en

regelgevingop het gebied van het verzekeringsbedrijf waarvoor andere ministers
eerst verantwoordelijk zijn

Periode 1986 -

395.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en

regelgeving op beleidsterreinen waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk
zijn, vanuit het gezichtspunt van beleidsverantwoordelijke voor het
verzekeringsbedrijf

Periode 1987 -

396.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van interne richtlijnen voor de uitvoering van het toezicht op

verzekeraars
Periode 1987 -
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Product Interne richtlijnen

397.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van beleidsregels voor het verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -
Product Circulaires / Richtlijnen e.d, o.a.:

1. Circulaire van de Verzekeringskamer van 18 juli 1986, no. WTS/Circ. 1986/18,
tot uitvoering van de art. 18 en 22 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Deskundigheid en betrouwbaarheid van personen)

2. Circulaire van de Verzekeringskamer van 6 maart 1990, no. WTV/S 1990/07,
inzake art.28, zesde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Solvabiliteitsmarge WTZ-verzekeringen)

3. Circulaire van de Verzekeringskamer van 29 november 1990, no. WTV/L 1990-
36, inzake art.28, zesde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Solvabiliteitsmarge beleggingsafhankelijke verzekeringen)

4. Circulaire van de Verzekeringskamer van 29 november 1990, no. WTV/L 1990-
37, inzake art.37, eerste lid, en 42, eerste lid, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf (Winstgarantievoorziening)

5. Circulaire van de Verzekeringskamer van 5 november 1991, no. WTV/S
1991/35, inzake de art.39, eerste lid, en 44, eerste lid van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf (Solvabiliteitsmarge voor ziektekostenverzekeringen)

6. Regeling van 13 juni 1994, Stcrt. 120, (Regeling opgave financiële gegevens
verzekeringsbedrijf 1994)

7. Besluit van de Verzekeringskamer van 13 december 1991, no. 2.111/91-1608,
Stcrt. 250, tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, van het Besluit technische
voorzieningen verzekeringsbedrijf (Actuariële voorziening
ziektekostenverzekeringen)

8. Circulaire van de Verzekeringskamer van 15 januari 1993, no. WTV/L 1993/01,
inzake art.37, eerste lid, en art.42, eerste lid, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf (Rekenrentevoet)

9. Circulaire van de Verzekeringskamer van 25 januari 1993, no. WTV/L 1993/03,
inzake de art.37, eerste lid, en 42, eerste lid, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf (Winstgarantievoorziening)

10. Besluit van de Verzekeringskamer van 25 januari 1993, no.2.111/93-55, Stcrt.
19, (Actuariële voorziening ziektekosten verzekering)?

11. Circulaire van 10 maart 1993, aan de ondernemings- en bedrijfspensioenfondsen,
de schade- en levensverzekeraars en de centrale organisaties van werkgevers en
werknemers (WAO-problematiek)

12. Circulaire van 4 juni 1993, inzake het begrip levensverzekering (nadere criteria
voor het begrip levensverzekering)

13. Circulaire van 3 december 1993, inzake het begrip levensverzekering
(Toepassing van het rapport en de overgangsregeling)

14. Regeling van 27 juni 1994, Stcrt. 122, (Regeling aanwijzingen staten verzeke-
ringsbedrijf 1994)

15. Regeling van 27 juni 1994, Stcrt. 122, (Regeling indiening staten verzeke-
ringsbedrijf 1994)

16. Regeling van 27 juni 1994, Stcrt. 122; rectificatie in Stcrt. 131, (Regeling
actuariële voorziening ziektekostenverzekering 1994)

17. Circulaire van 18 augustus 1994, no. 1.332/94-871, (Actuariële principes)
18. Circulaire van 10 november 1994, no. WTV/L/S 1994/34, (Hoofdelijke

aansprakelijkheid en zekerheid voor schulden van derden)
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19. Regeling van 16 december 1994, Stcrt. 248, tot wijziging van de Regeling
actuariële voorziening ziektekostenverzekering 1994

20. Regeling van 20 december 1994, Stcrt. 249 (rectificatie in Stcrt. 14, 1994),
(Regeling maximum rentepercentages en voorzichtigheidsmarges
levensverzekeringsbedrijf 1994)

21. Regeling van 11 december 1995, Stcrt. 248 (rectificatie in Stcrt. 11, 1996) tot
wijziging van de Regeling actuariële voorzieningen ziektekostenverzekering
1994

22. Regeling van 11 december 1995, Stcrt. 248 (Regeling voorziening veroudering
ziektekostenverzekeringen)

23. Circulaire van 4 januari 1995, no. 1.332/94-871 (U-rendement)
24. Circulaire van de Verzekeringskamer van 24 april 1995, no. WTV/L+S 1995/01

(Financiële derivaten)
25. Circulaire van 30 augustus, inzake het begrip levensverzekeringen

(Overgangsregeling voor levensverzekeraars)
26. Circulaire van 21 december 1995, (Begrenzingen aanvullende verzekeringen)

398.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, in samenwerking met de Nederlandsche Bank NV, vaststellen van regels inzake

het gezamenlijke toezicht op financiële conglomeraten
Periode 1990 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art. 9b.3, zoals ingevoegd bij de wet van 23 december 1992,

Stb. 722; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.11.3.
Product Regelingen, o.a.:

1. Protocol van 14 september 1990, houdende afspraken tussen De Nederlandsche
Bank NV en de Verzekeringskamer inzake het vanaf 1 januari 1990 te voeren
structuurbeleid ten aanzien van banken en verzekeraars (Protocol structuur-
beleid)

2. Protocol van 3 mei 1994, houdende afspraken tussen De Nederlandsche Bank
NV en de Verzekeringskamer over de wijze waarop financiële conglomeraten
worden betrokken bij het toezicht op de daartoe behorende kredietinstellingen en
verzekeraars (Protocol financiële conglomeraten) (Stcrt. 125/1994)

Opmerking De al langer bestaande samenwerking tussen De Nederlandsche Bank en de
Verzekeringskamer op het gebied van het structuurtoezicht kreeg pas in 1992 een
wettelijke grondslag

399.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, in overeenstemming De Nederlandsche Bank NV, formuleren van voorschriften

voor de verklaring van geen bezwaar voor financiële conglomeraten
Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993: art.175a zoals ingevoegd bij de wet van 6 april 1994, (Stb. 278/1994)
Product Voorschriften (gepubliceerd in de Staatscourant)

400.
Actor De Nederlandsche Bank NV
Handeling Het, in overeenstemming met de Verzekeringskamer, formuleren van voorschriften

voor de verklaring van geen bezwaar voor financiële conglomeraten
Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993: art.175a zoals ingevoegd bij de wet van 6 april 1994, (Stb. 278/1994)
Product Voorschriften (gepubliceerd in de Staatscourant)



127

401.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het opstellen van richtlijnen m.b.t. wijzigingen in overeenkomsten van

schadeverzekering gesloten door een gemachtigde namens een of meer verzekeraars
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.83.6; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.181.6
Product Richtlijn
Opmerking Zie ook paragraaf 3.4

Verantwoording van het beleid

402.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beantwoorden van Kamervragen en rapporteren/uitbrengen van verslag aan de

Staten-Generaal inzake het verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -
Product Brieven, notities

Informatie en tegenspraak

Informatievoorziening

403.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beantwoorden van vragen van individuele burgers betreffende het

verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -

404.
Actor Minister van Financiën, Verzekeringskamer
Handeling Het verstrekken van inlichtingen aan burgers, bedrijven en instanties betreffende het

verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -

405.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Justitie in beleidsvragen

het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1987 - ?
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 397/1987): art.6; Statuten Stichting

Verzekeringskamer: art.3m68

Product Advies
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406.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Financiën in

beleidsvragen het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1987 -
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 397/1987): art.6; WTV (Stb. 638/1986): art.2.2;

zoals gewijzigd bij de Wet van 1 juli 1992 (verzelfstandiging Verzekeringskamer);
Statuten Stichting Verzekeringskamer: art.3m; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.2.2;

Product Advies

407.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid in beleidsvragen het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1987 -
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 379/1987): art.6; Statuten Stichting

Verzekeringskamer: art.3m
Product Advies

408.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het adviseren van de Minister van Financiën in uitvoeringsvragen het

verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.6.5, art.41.4, art.41.3 zoals gewijzigd bij de wet van 20

juni (Stb. 337/1990), art.50, art.64, art.81.4; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.13.5,
art.176.2, art.176.6; Besluit uitvoering overeenkomst EEG/Zwitserland inzake
verzekeringstoezicht 1994 (Stb. 429/1994): art.11.1

Product Advies

409.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, in overleg met De Nederlandsche Bank NV, adviseren van de Minister van

Financiën in uitvoeringsvragen het structuurtoezicht betreffende
Periode 1990 -
Grondslag Protocol 1994, paragraaf 2.1., 2.2., 5.2, 9.2
Product Advies

410.
Actor SER
Handeling Het adviseren van de Minister van Financiën over het vaststellen van regels m.b.t. de

voorwaarden waaronder het sluiten of afwikkelen van overeenkomsten van
verzekering voor eigen rekening door pensioen- of ondernemingsfondsen niet tot de
uitoefening van het verzekeringsbedrijf wordt gerekend

Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.6.5; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.13.5; WTV 1993

(Stb. 252/1994): art.13.5, zoals gewijzigd bij de wet van 10 juli (Stb. 355/1995)
(afschaffing adviesverplichtingen)

Product Advies
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411.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het jaarlijks uitbrengen van verslag aan de Kroon
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.36; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.8
Product Jaarverslag

412.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het uitbrengen van verslag aan de Kroon inzake de noodregeling van een

verzekeraar
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art. 79; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.170
Product Verslag

413.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met/verstrekken van informatie aan (overheids)instanties die

belast zijn met het toezicht op financiële markten en op natuurlijke en
rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn

Periode 1987 -
Opmerking O.a. De Nederlandsche Bank NV, Stichting Toezicht Effectenverkeer, buitenlandse

toezichthoudende autoriteiten op verzekeraars. De samenwerking met de
Nederlandsche bank NV kreeg in 1992 een wettelijke grondslag op basis van
art.9b.1 en 9b.2, zoals ingevoegd bij de wet van 23 december (Stb. 722/1992)

414.
Actor Minister van Justitie
Handeling Het meebeslissen op een verzoek van een buitenlandse (overheids)instantie belast

met toezicht op financiële markten of op natuurlijke personen werkzaam op die
markten, om door de Verzekeringskamer verstrekte informatie te gebruiken voor
onderzoek naar strafbare feiten

Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.183.2.c
Product beschikking

415.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met (representatieve) organisaties van verzekeraars over

onderwerpen het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1987 -

416.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het verzoeken aan de Verzekeringskamer, in kennis gesteld te worden van elke

aanvraag voor een eerste vergunning, ingediend door een dochtermaatschappij met
zetel in Nederland van een onderneming met zetel in een door de Minister
aangewezen staat

Periode November 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.81b.3, zoals ingevoegd bij de wet van 15 april 1992, Stb.

203; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.179.3
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417.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, op verzoek van de Minister, melden van een aanvraag voor een eerste

vergunning, ingediend door een dochtermaatschappij met zetel in Nederland van een
onderneming met zetel in een door de Minister aangewezen staat

Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.81b.3, zoals ingevoegd bij de wet van 15 april 1992 (Stb.

203/1992); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.179.3

418.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het jaarlijks informeren van de Minister van Financiën met betrekking tot:

− de identiteit van iedere natuurlijke of rechtspersoon die een deelneming in
een verzekeraar houdt

− wijzigingen in hun deelname
− wijzigingen waardoor de verzekeraar een dochtermaatschappij wordt/

ophoudt te zijn
Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.177

419.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het mededelen aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen dat een

onderneming met zetel buiten de Gemeenschap een deelneming heeft verworven in
Nederlandse verzekeraar waardoor deze haar dochtermaatschappij is geworden

Periode 1994 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.81a, zoals ingevoegd bij de wet van 15 april 1992, (Stb.

203/1992); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.178.2
Product
Opmerking Deze handeling bestaat ook voor de Minister van Financiën op basis van de

Europese richtlijnen

420.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het doen van mededelingen aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen

over onderwerpen het verzekeringswezen betreffende
Periode 1990 -
Grondslag Richtlijn 90/618/EEG van 8 november 1990, tot wijziging van richtlijnen

73/239/EEG en 88/357/EEG (Vierde WAM richtlijn) (PB EG L 330)

Onderzoek

421.
Actor Minister van Financiën, Verzekeringskamer
Handeling Het (doen) voorbereiden/uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek en het

verzamelen van gegevens op het gebied van het verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -
Product o.a. enquêtes, rapporten, nota's
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422.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vragen van inlichtingen of (doen) instellen van een onderzoek, voor een

instantie die met Nederland partij is bij een verdrag ter uitwisseling van informatie
of die met Nederland valt onder eenzelfde bindend besluit van een volkenrechtelijke
organisatie, en die belast is met de uitvoering van wettelijke regelingen inzake het
toezicht op het verzekeringsbedrijf

Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.184
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Beroep en klachten

423.
Actor College van Beroep voor het bedrijfsleven
Handeling Het beslissen in zake beroepsprocedures van verzekeraars
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.87 ; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.188.1, art.199.
Product Vonnis

424.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het behandelen van klachten van individuele verzekeringnemers
Periode 1987 -

425.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het behandelen van klachten van verzekeraars
Periode 1987 -

Organisatie

Verzekeringskamer

426.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het toetsen van verantwoordingsinformatie over de uitvoering van de taak en het

financiële beheer van de Verzekeringskamer
Periode 1987 -

427.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

voorbereiden/ uitvoeren van de beheersmatige verzelfstandiging van de
Verzekeringskamer

Periode 29 april 1988 - 1 september 1992
Product o.a.: instellingsbeschikking werkgroep verzelfstandiging Verzekeringskamer,

rapporten, notities, voorstel van wet, verklaring van vermogensbestanddelen, opgave
van wijziging tenaamstelling,
1. Wet van 1 juli 1992 (verzelfstandiging Verzekeringskamer)

Opmerking In het kader van de verzelfstandiging werd door de ministers de Stichting
Verzekeringskamer opgericht

428.
Actor Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het overeenstemmen met de Minister van Financiën over de voorbereiding/

uitvoering van de beheersmatige verzelfstandiging van de Verzekeringskamer
Periode 29 april 1988 - 1 september 1992
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429.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

aanwijzen van een rechtspersoon tot Verzekeringskamer
Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.2a, zoals ingevoegd bij de Wet van 1 juli 1992 (ver-

zelfstandiging van de Verzekeringskamer); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.3,
art.189.1.

Product Beschikking (gepubliceerd in de Staatscourant), o.a.:
1. Beschikking van de Minister van Financiën van 12 augustus 1992, Stcrt. 159, tot

aanwijzing van de Verzekeringskamer

430.
Actor Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het overeenstemmen met de Minister van Financiën over het aanwijzen van een

rechtspersoon tot Verzekeringskamer
Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.2a, zoals ingevoegd bij de Wet van 1 juli 1992 (ver-

zelfstandiging van de Verzekeringskamer); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.3,
art.189.1.

Product Correspondentie

431.
Actor Minister van Financiën, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het, in overeenstemming met de Minister die het mede aangaat, intrekken van de

aanwijzing tot Verzekeringskamer
Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986) art.2b, zoals ingevoegd bij de Wet van 1 juli 1992 (ver-

zelfstandiging Verzekeringskamer); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.4
Product Beschikking
Opmerking Intrekking van de aanwijzing gebeurt onder gelijktijdige voorziening door de

ministers in de taken van de Verzekeringskamer. Zij kunnen bij Ministeriële regeling
nadere regels stellen omtrent de intrekking (WTV: art.2; WTV 1993: art.3 en 4).
Zowel de aanwijzing als intrekking van de aanwijzing moeten gepubliceerd worden
in het Staatsblad

432.
Actor Minister van Financiën, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het, in overeenstemming met de Minister die het mede aangaat, goedkeuren van

ontbinding van de Stichting Verzekeringskamer
Periode 1992 -
Grondslag Statuten van de Stichting Verzekeringskamer: art.16.1
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433.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van benoeming en ontslag van leden, voorzitter en secretaris van

de Verzekeringskamer
Periode 1987 - 1992
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.2.1; Instructie Verzekeringskamer (Stb. 408/1986) zoals

gewijzigd bij het besluit van 20 augustus 1986 (Stb. 379/1986): art.1.2
Product Voordracht, Koninklijk besluit, proces-verbaal beëdiging voorzitter

Verzekeringskamer
Opmerking Voordracht vindt plaats in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid.

434.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van benoeming en ontslag van leden en voorzitter van het bestuur

van de Stichting Verzekeringskamer
Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.2d.1, zoals ingevoegd bij de Wet van 1 juli 1992

(verzelfstandiging Verzekeringskamer); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.6.1
Product Koninklijk besluit, o.a.:

KB van 14 augustus 1992, Stcrt. 165
Opmerking Leden en voorzitter van het bestuur worden voorgedragen door de Verzeke-

ringskamer

435.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden benoeming en ontslag van leden en voorzitter van de raad van

toezicht van de Stichting Verzekeringskamer
Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.2d.2, zoals ingevoegd bij de wet van 1 juli 1992 (verzelf-

standiging Verzekeringskamer); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.6.2
Product Koninklijk besluit, o.a.:

1. Besluit van 20 augustus 1992, Stcrt. 165
2. Besluit van 10 december 1992, Stcrt. 249

Opmerking Leden en voorzitter van de raad van toezicht worden voorgedragen door de raad van
toezicht, het bestuur gehoord

436.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beëdigen van leden, secretaris en ambtenaren van de Verzekeringskamer
Periode 1987 - 1992
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 408/1986) zoals gewijzigd bij het besluit van 20

augustus 1986 (Stb. 379/1986): art.2.4
Product Proces-verbaal
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437.
Actor Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het overeenstemmen met de Minister van Financiën over de voordracht van leden,

voorzitter en secretaris van de Verzekeringskamer69

Periode 1987 - 1992
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 408/1986) zoals gewijzigd bij het besluit van 20

augustus 1986 (Stb. 379/1986): art.1.2, art.1.3
Product voordracht

438.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voordragen van voorzitter en leden van het bestuur van de Verzekeringskamer
Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.2d.1, zoals ingevoegd bij de wet van 1 juli 1992

(verzelfstandiging Verzekeringskamer); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.6.1.
Product Voordracht

439.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voordragen van voorzitter en leden van de Raad van toezicht van de

Verzekeringskamer
Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.2d.2, zoals ingevoegd bij de wet van 1 juli 1992

(verzelfstandiging Verzekeringskamer); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.6.2
Product Voordracht

440.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het aanwijzen van een plaatsvervangend lid als voorzitter van de

Verzekeringskamer
Periode 1987 - 1992
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 408/1986) zoals gewijzigd bij het besluit van 20

augustus 1986 (Stb. 379/1986): art.5.3

441.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het aanwijzen van een ambtenaar als tijdelijk secretaris van de Verzekeringskamer
Periode 1987 - 1992
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 408/1986) zoals gewijzigd bij het besluit van 20

augustus 1986 (Stb. 379/1986): art.5.4

442.
Actor Minister van Financiën, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het, in overeenstemming met de Minister die het mede aangaat, schorsen van een lid

van het bestuur/ Raad van Toezicht van de Verzekeringskamer
Periode 1992 -
Grondslag Statuten van de Stichting Verzekeringskamer (1992): art.5.15, art.7.7
Product Beschikking
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443.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, na overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, toestaan

dat leden, voorzitter en de secretaris van de Verzekeringskamer nevenbetrekkingen
of functies bekleden waaraan geldelijke beloning is verbonden

Periode 1987 - 1992
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 408/1986) zoals gewijzigd bij het besluit van 20

augustus 1986 (Stb. 379/1986): art.3

444.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het toestaan dat ambtenaren van de Verzekeringskamer nevenbetrekkingen of func-

ties bekleden waaraan geldelijke beloning is verbonden
Periode 1987 - 1992
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 408/1986) zoals gewijzigd bij het besluit van 20

augustus 1986 (Stb. 379/1986): art.3

445.
Actor Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het overleggen met de Minister van Financiën i.v.m. het verlenen van toestemming

aan leden, voorzitter en secretaris van de Verzekeringskamer voor het bekleden van
nevenbetrekkingen of functies waaraan geldelijke beloning is verbonden

Periode 1987 - 1992
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 408/1986) zoals gewijzigd bij het besluit van 20

augustus 1986 (Stb. 379/1986): art.3

446.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van een reglement van orde
Periode 1987 -
Grondslag Instructie Verzekeringskamer (Stb. 408/1986): art.13
Product Regelement van orde

447.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, onder goedkeuring van de betrokken ministers, vaststellen van de statuten
Periode 1994 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986) art.2e, zoals ingevoegd bij de Wet verzelfstandiging

Verzekeringskamer (Stb. 372/1992); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.7.
Product Statuten, o.a.:

Statuten van de Stichting Verzekeringskamer gevestigd te Apeldoorn, blijkens akte
van oprichting van 5 augustus 1992

448.
Actor Minister van Financiën, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het, in overeenstemming met de Minister die het mede aangaat, goedkeuren van een

verzoek tot wijziging van de statuten van de Verzekeringskamer
Periode 1994 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986) art.2e, zoals ingevoegd bij de Wet verzelfstandiging

Verzekeringskamer (Stb. 372/1992); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.7
Product Beschikking
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449.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen en innen van aanslagen voor verzekeraars
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.85; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.186, art.186 zoals

gewijzigd bij de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringen (Stb. 368/1995);
Kostenbesluit verzekeringsbedrijf: art.2.1; Kostenbesluit verzekeringsbedrijf: art.3.1;
WTN: art.91.2; Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996: art.6

Product aanslag, dwangbevel
Opmerking Regels voor het verhaal der kosten worden bij Ministerieel Besluit vastgesteld.

Handeling strekt sinds 1996 mede ter uitvoering van de Wet Toezicht natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf. Zie handeling

Overige organisaties

450.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het aanwijzen van representatieve organisaties van verzekeraars
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.86.2; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.187.2; WTN: art.-

92.2

Toezicht

Toegang en wijziging
Onder de WTV was voor iedere branche van het levens- en schadeverzekeringsbedrijf een aparte vergunning nodig.
Bij aanvraag van een vergunning werd door verzekeraars met zetel in Nederland aan de Verzekeringskamer overge-
legd:
− een programma van werkzaamheden
− de akte van oprichting
− de statuten
− een lijst van bestuurders en commissarissen
− (eventueel) een bewijs dat aanvrager voldoet aan de vereisten van de WAM

De maatschappij moet voldoen aan eisen m.b.t. de rechtspersoonlijkheid, en het aantal bestuurders en
commissarissen. De personen die het (dagelijks) beleid bepalen dienen voldoende deskundig en betrouwbaar te zijn.
De verzekeraar moet beschikken over de solvabiliteitsmarge, inclusief het vereiste garantiefonds. Daarnaast moet hij
voldoende financiële middelen hebben ter dekking van de kosten van produktienet en de administratie.
Onder de WTV 1993 werd het aantal zaken dat gecontroleerd werd uitgebreid. Naast hetgeen onder de WTV al
verplicht was, moet een verzekeraar bij de aanvraag voor een vergunning ook opgeven:

− een lijst van personen die dagelijks beleid (mede)bepalen,
− gegevens over de identiteit van degenen die gekwalificeerde deelneming houden in de aanvrager en de omvang

van die deelneming,
− (eventueel) gegevens over formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe de aanvrager

behoort.
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Houders van een gekwalificeerde deelneming moeten geschikt zijn met het oog op prudente bedrijfsvoering.
Onder de WTV 1993 hoeven Nederlandse verzekeraars die in het bezit zijn van een vergunning van de
Verzekeringskamer, geen afzonderlijke vergunning meer aan te vragen als zij een bijkantoor in een andere lid-staat
willen openen. Zij moeten de Verzekeringskamer wel op de hoogte stellen van hun voornemen en daarbij bepaalde
informatie verstrekken. De Verzekeringskamer beoordeelt een en ander. Gaat de Verzekeringskamer akkoord dan
stelt zij de toezichthoudende autoriteit van de betrokken Lid-Staat op de hoogte en voegt daarbij een verklaring dat
de verzekeraar beschikt over de vereiste solvabiliteitsmarge. Vervolgens deelt zij de verzekeraar mee vanaf welk
tijdstip het bijkantoor geopend mag worden en eventueel welke voorwaarden de betrokken toezichthoudende
autoriteit heeft aangegeven waaronder de werkzaamheden om redenen van algemeen belang in de betrokken Lid-
Staat moeten worden uitgeoefend.

Verzekeraars met een zetel in een andere lid-staat van de EEG die in Nederland een bijkantoor of agentschap wilden
beginnen, waren onder de WTV verplicht een vergunning aan te vragen bij de Verzekeringskamer. Bij aanvraag
werd een certificaat overgelegd, afgegeven door de eigen toezichthouder. Het certificaat vermeldde voor welke
branches de verzekeraar vergunning bezat, dat hij beschikte over de voorgeschreven solvabiliteitsmarge, welk
bedrag aan financiële middelen hij beschikbaar had voor de te verwachten kosten voor het opzetten van de
inrichting van administratie en produktienet. Daarnaast werd bij schadeverzekeraars vermeld welke risico's hij in
eigen land dekte en bij levensverzekeraars in welke branches hij in eigen land actief was.
Onder de WTV1993 heeft een verzekeraar voor het openen van een bijkantoor of agentschap in Nederland geen
vergunning van de Verzekeringskamer meer nodig. Er wordt wel een kennisgevingsprocedure uitgevoerd.

Verzekeraars met zetel in een andere lid-staat van de Gemeenschap, die overeenkomsten van verzekering in
dienstverrichting naar Nederland willen sluiten, hoeven daarvoor geen vergunning aan te vragen. Zij zijn echter
verplicht, via hun eigen toezichthouder, aan de Verzekeringskamer gegevens op te sturen waaruit blijkt dat ze
voldoen aan de wettelijke vereisten voor dienstverrichting.

Voor verzekeraars met zetel buiten de Gemeenschap is de toelatingsprocedure onder WTV en WTV1993 hetzelfde.
Zij zijn verplicht een vergunning aan te vragen bij de Verzekeringskamer. Ter verkrijging van toegang tot het
verzekeringsbedrijf in Nederland leveren zij de volgende zaken bij de Verzekeringskamer in:
− een programma van werkzaamheden,
− de akte van oprichting,
− de statuten,
− een lijst van bestuurders en commissarissen,
− de akte van aanstelling van de vertegenwoordiger(s)

Daarnaast moest de verzekeraar naar het recht van de staat van herkomst een rechtspersoon zijn en bevoegd tot het
uitoefenen van het directe verzekeringsbedrijf. De solvabiliteitsmarge, inclusief garantiefonds, moet voldoen aan de
wettelijke vereisten en de verzekeraar moet beschikken over voldoende financiële middelen ter dekking van de
kosten van produktienet en administratie. De Verzekeringskamer kan op verzoek van de verzekeraar een verklaring
afgeven dat de solvabiliteitsmarge berekend wordt op basis van het hele verzekeringsbedrijf dat vanuit bijkantoren
in de EU wordt uitgeoefend.
Verzekeraars met zetel buiten de Gemeenschap die vanuit een bijkantoor in een andere lid-staat of vanuit een
vestiging buiten de Gemeenschap diensten willen verrichten naar Nederland, hebben daartoe geen vergunning van
de Verzekeringskamer nodig, maar dienen wel aan een kennisgevingsprocedure te voldoen. Deze procedure is
uitgebreider dan die welke geldt bij een verzekeraar met zetel in de Gemeenschap.

451.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het toelaten / wijzigen van de toelating van verzekeraars tot het verzekeringsbedrijf

in Nederland
Periode 1987 -
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Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.12.1, art.88.1; Besluit vrijgestelde onderlinge waarborg-
maatschappijen, zoals gewijzigd bij wijzigingsbesluit (Stb. 322/1987): art.1-3; WTV
1993 (Stb. 252/1994): art.35, art.47; Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaat-
schappijen 1994 (Stb. 314/1994): art.1-3

Product O.a.: toelatingsgegevens, gewijzigde toelatingsgegevens (inclusief gedeeltelijke
portefeuille overdrachten), correspondentie

Opmerking Bij wijzigingen in de toelatingsgegevens wordt dezelfde procedure doorlopen

452.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van het model voor de aanvraagformulieren voor een vergunning

voor de uitoefening van het verzekeringsbedrijf
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.12.2, art.88.1
Product Besluit, o.a.:

1. Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 12,
tweede lid, laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van schadeverzekeraars
met zetel in Nederland)

2. Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 12,
tweede lid, laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van schadeverzekeraars
met zetel buiten Nederland)

3. Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 12,
tweede lid, laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van levensverzekeraars
met zetel in Nederland)

4. Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 12,
tweede lid, laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van levensverzekeraars
met zetel buiten Nederland)

5. Besluit van de Verzekeringskamer van 23 november 1992 tot uitvoering van
artikel 12, tweede lid, laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Aanvraagformulier no.0.92.19 voor een vergunning ten behoeve van
schadeverzekeraars met zetel in Nederland)

6. Besluit van de Verzekeringskamer van 23 november 1992 tot uitvoering van
artikel 12, tweede lid, laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Aanvraagformulier no.0.92.20 voor een vergunning ten behoeve van
schadeverzekeraars met zetel buiten Nederland)

7. Besluit van de Verzekeringskamer van 23 november 1992 tot uitvoering van
artikel 12, tweede lid, laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Aanvraagformulier no.0.92.17 voor een vergunning ten behoeve van
levensverzekeraars met zetel in Nederland)

8. Besluit van de Verzekeringskamer van 23 november 1992 tot uitvoering van
artikel 12, tweede lid, laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Aanvraagformulier no.0.92.18 voor een vergunning ten behoeve van
levensverzekeraars met zetel buiten Nederland)

Opmerking Sinds de invoering van de aanpassingswet Awb II is het vaststellen van deze
modellen uit wet verwijderd. De Verzekeringskamer doet het echter nog wel
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453.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van de modellen van het aanvraagformulier voor een verklaring van

vrijstelling van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf voor onderlinge waarborgmaat-
schappijen

Periode 1987 -
Grondslag Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen zoals gewijzigd bij wijzi-

gingsbesluit (Stb. 322/1987): art.1.3
Product Besluit, o.a.:

1. Besluit van de Verzekeringskamer van 22 januari 1992 tot uitvoering van artikel
1, derde lid, eerste volzin, van het Besluit vrijgestelde onderlinge
waarborgmaatschappijen (Aanvraagformulier no. 0.92.05 voor een verklaring)

454.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van de modellen voor de akte van aanstelling van

vertegenwoordigers en de natuurlijke persoon die hen kan vertegenwoordigen
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.20.4, art.24; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.40.3
Product Besluit/Regeling, o.a.:

1. Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 20,
vierde lid laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Model van de
akte van aanstelling van de vertegenwoordiger)

2. Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 20,
vierde lid, laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Model van de
akte van aanstelling van de natuurlijke persoon)

3. Besluit van de Verzekeringskamer van 17 juli 1990 tot uitvoering van artikel 20,
vierde lid, laatste volzin van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Model no.
0.90.31 van de akte van aanstelling van de vertegenwoordiger)

4. Besluit van de Verzekeringskamer van 17 juli 1990 tot uitvoering van artikel 20,
vierde lid, laatste volzin van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Model no.
0.90.32 van de akte van aanstelling van de natuurlijke persoon)

5. Regeling van 13 juni 1994, Stcrt. 120, (Regeling modellen akten van aanstelling
1994)

455.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen van de modellen van de verklaringen

− voor passieve dienstverrichting door levensverzekeraars,
− het afsluiten van een levensverzekering door middel van een tussenpersoon

Periode 1993 - 1994
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.29e.3 zoals ingevoegd bij de wet van 1 juli 1992, (Stb.

441/1992)
Product Ministeriële regeling
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456.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beslissen op een verzoek tot uitbreiding van de categorieën deelnemers aan de

IZA Nederland-regeling
Periode 1987 -
Grondslag Besluit vrijgestelde publiekrechtelijke ziektekostenregelingen (Stb. 6/1986), zoals

gewijzigd bij besluit (Stb. 322/1987): art.2.2.; Besluit vrijgestelde instellingen voor
publiekrechtelijke ziektekostenregelingen 1994 (Stb. 316/1994): art.2.2

Product Beschikking
Opmerking IZA is Instituut Zorgverzekering Ambtenaren

457.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het goedkeuren van wijzigingen in de verplichting voor aan de IZA Nederland-

regeling deelnemende lichamen
Periode 1987 -
Grondslag Besluit vrijgestelde publiekrechtelijke ziektekostenregelingen zoals gewijzigd bij

wijzigingsbesluit (Stb. 322/1987): art.2.3; Besluit vrijgestelde instellingen voor
publiekrechtelijke ziektekostenregelingen 1994 (Stb. 316/1994), art.2.3

Product Beschikking
Opmerking IZA is Instituut Zorgverzekering Ambtenaren

458.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beslissen op een verzoek tot uitbreiding van de categorieën deelnemers aan de

IZR-regeling
Periode 1987 -
Grondslag Besluit vrijgestelde publiekrechtelijke ziektekostenregelingen (Stb. 6/1986) zoals

gewijzigd bij wijzigingsbesluit (Stb. 322/1987): art.2.2.; Besluit vrijgestelde
instellingen voor publiekrechtelijke ziektekostenregelingen 1994 (Stb. 316/1994):
art.2.2

Product Beschikking
Opmerking IZR is Interprovinciale Ziektekosten Regeling

459.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het goedkeuren van wijzigingen in de verplichting voor aan de IZR-regeling

deelnemende provincies
Periode 1987 -
Grondslag Besluit vrijgestelde publiekrechtelijke ziektekostenregelingen (Stb. 6/1986) zoals

gewijzigd bij wijzigingsbesluit (Stb. 322/1987): art.2.3; Besluit vrijgestelde
instellingen voor publiekrechtelijke ziektekostenregelingen 1994 (Stb. 316/1994),
art.2.3

Product Beschikking
Opmerking IZR is Interprovinciale Ziektekosten Regeling
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Toezicht op verzekeraars
De Verzekeringskamer houdt toezicht op levens- en schadeverzekeraars die van haar een vergunning hebben
gekregen. Bij het reguliere toezicht gaat het om het door de verzekeraar gevoerde beheer en zijn financiële toestand.
Een verzekeraar moet beschikken over een goede administratieve organisatie en adequate interne controle-procedu-
res. Verder moet hij toereikende technische voorzieningen aanhouden en moet de premiestelling adequaat zijn. Ook
de moet de solvabiliteitsmarge, inclusief garantiefonds, voldoen aan de wettelijke vereisten. Ten slotte worden
betuurders/commissarissen, als ook gekwalificeerde deelnemeingen op een aantal aspecten getoetst.
De Verzekeringskamer beoordeelt een en ander door:
− het jaarlijks uitvoeren van een analyse van door verzekeraars in te dienen set staten, die bestaat uit gewaarmerkte

staten, openbare staten vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, bestuursverklaring,
accountantsverklaring, verklaring actuaris/actuarieel verslag, jaarverslag, toereikendheidstoets / (actuarieel
rapport), en de zgn. managementletter

− het jaarlijks beoordelen van de door de verzekeraar in te dienen jaarrekening en het jaarverslag
− het beoordelen van herverzekeraars
− het beoordelen van VOW-gegevens
− het beoordelen van BW-formulieren
− het beoordelen van nieuwe verzekeringsprodukten
− het uitvoeren van (periodieke) onderzoeken ter plaatse
− het voeren van periodiek overleg met de verzekeraar

460.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen of:

− een handeling of een samenstel van handelingen uitoefening van het schade-
verzekeringsbedrijf, levensverzekeringsbedrijf of een andersoortig bedrijf
vormt

− tot welke branche(s) een overeenkomst van verzekering behoort
− een handeling uitoefening van het verzekeringsbedrijf vanuit een vestiging in

Nederland vormt
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.4; WTV (Stb. 638/1986): art.4 zoals gewijzigd bij de wet

van 20 juni 1990, (Stb. 337/1990); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.18.1
Product Besluit
Opmerking Produkten van deze handeling kunnen zowel een individueel als algemeen karakter

hebben.

461.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het uitoefenen van regulier toezicht op individuele verzekeraars
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.2.2; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.2.1; Besluit vrijge-

stelde onderlinge waarborgmaatschappijen: diverse artikelen
Product O.a.: controle rapporten en verslagen Periodiek Overleg, beoordelingen (intern en

extren), correspondentie, productinformatie
Opmerking in het kader van deze handeling beoordeelt de Verzekeringskamer staten en

jaarverslagen van verzekeraars
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462.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het opstellen en openbaar maken van lijsten van verzekeraars:

−  die in het bezit zijn van een of meer vergunningen afgegeven door de
Verzekeringskamer,

−  (sinds 1994) met zetel in een andere lid-staat dan Nederland die bevoegd
zijn een bijkantoor in Nederland te hebben,

− (sinds 1994) met zetel buiten Nederland die bevoegd zijn naar Nederland
diensten te verrichten

Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.16.6; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.9

463.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het opstellen en openbaar maken van lijsten van onderlinge

waarborgmaatschappijen die in het bezit zijn van een vrijstellingsverklaring van de
WTV/ WTV 1993

Periode 1987 -
Grondslag Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (Stb. 7/ 1986), art.1.8;

Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (Stb. 314/1994):
art.1.6

Product Lijst

464.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van de modellen van de staten die Lloyds Underwriters jaarlijks bij

de Verzekeringskamer moet indienen.
Periode 1987 - 1994
Grondslag Besluit bijzondere regeling Lloyds Underwriters (Stb. 220/1987): art.3
Product Besluit

465.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van de branchegroepen en de modellen van opgave van financiële

gegevens, voor vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen met zetel in
Nederland

Periode 1994 -
Grondslag Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (Stb. 314/1994):

art.5.2
Product Besluit
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466.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van de branchegroepen en het model van de opgave van geboekte

premies voor verzekeraars die vanuit Nederland diensten verrichten naar andere Lid-
staten

Periode 1990 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.29b.1 zoals ingevoegd bij de wet van 20 juni 1990, (Stb.

337/1990); WTV (Stb. 638/1986): art.29b.1 zoals gewijzigd bij de wet van 15 april
1992, (Stb. 203/1992), en WTV (Stb. 638/1986): art.29f.1 zoals ingevoegd bij de
wet van 1 juli 1992 (Stb. 441/1992);

Product Besluit, o.a.:
1. Besluit van de Verzekeringskamer van 28 mei 1991 (Stcrt. 109/1991, rectificatie

in Stcrt. 124/1991), inzake financiële gegevens met betrekking tot het verrichten
van diensten

2. Besluit van 23 november 1992 (Stcrt. 237/1991), inzake financile gegevens met
betrekking tot diensten

467.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van het model van de technische exploitatierekening
Periode 1990 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.29c.1, zoals ingevoegd bij de wet van 20 juni 1990 (Stb.

337/1990)
Product Besluit

468.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van de modellen van certificaten voor het verrichten van diensten

binnen de Gemeenschap
Periode 1990 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.29a.4 zoals ingevoegd bij de Wet van 20 juni 1990 (Stb.

337/1990), WTV (Stb. 638/1986): art.29d zoals ingevoegd bij de Wet van 1 juli
1992 (Stb. 441/1992)

Product Besluit, o.a.:
1. Besluit van de Verzekeringskamer van 10 juli 1990, tot uitvoering van artikel

29a, vierde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (vaststelling modellen
van certificaten voor het verrichten van diensten)

2. Besluit van de Verzekeringskamer van 9 november 1992 ?

469.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van het model van het certificaat dat ingediend moet worden bij

aanvraag van vergunning tot uitoefening van het directe verzekeringsbedrijf in
Nederland, door schadeverzekeraars met zetel in Zwitserland

Periode 1994 -
Grondslag Besluit uitvoering overeenkomst EEG/Zwitserland inzake verzekeringstoezicht

1994: art.3.2
Product Regeling, o.a.:

1. Regeling van 29 juni 1994, Stcrt. 126, (Regeling model certificaat Zwitserse
schadeverzekeraars 1994)
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470.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, onder voorwaarden goedkeuren, dat een gemachtigde die namens een of meer

verzekeraars overeenkomsten van verzekering sluit, in verzekeringsbewijzen
volstaat met de vermelding van het aandeel dat hij namens de verzekeraars heeft
geaccepteerd

Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.83.5; WTV 1993 (Stb. 252/1994) art.181.5

Structuurtoezicht

471.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, afgeven/wijzigen/intrekken van een verklaring

van geen bezwaar tot houding/verwerving/vergroting van een deelname in een
kredietinstelling aan een verzekeraar

Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.81.4; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.176.1, art.176.6,

art.176.7
Product Beschikking

472.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, afgeven van een verklaring van geen bezwaar

voor het uitoefenen van zeggenschap in een verzekeraar aan een kredietinstelling
Periode 1987 - 1994
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.81.4
Product Beschikking

473.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, afgeven/wijzigen/intrekken van een verklaring

van geen bezwaar tot houding/verwerving/vergroting van een deelname in een
verzekeraar aan een natuurlijke of rechtspersoon

Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.176.1, art.176.6, art.176.7
Product Beschikking

474.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, in door de Minister van Financiën bepaalde gevallen,

verlenen/wijzigen/intrekken van een verklaring van geen bezwaar
Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.176.1, art.176.6, art.176.7, art.194;

mandateringsbrief van 29 juni 1994 van de Minister van Financiën aan de Verzeke-
ringskamer (Stcrt. 122/1994)

Product Besluit ?/ Verklaring
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475.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het verlenen van ontheffing op het verbod om middels deelneming een in Nederland

toegelaten verzekeraar tot dochtermaatschappij te maken, aan een onderneming met
een zetel in een staat buiten de Gemeenschap

Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.81b.9, zoals ingevoegd bij de wet van 15 april 1992 (Stb.

203/1986); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.179.7
Product Ontheffing

476.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het bepalen dat handelingen verricht zonder of in strijd met voorwaarden van een

verklaring van geen bezwaar door een verzekeraar ongedaan moeten worden
gemaakt

Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.81.8; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.174.6, art.174.7
Product Beschikking

477.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het bepalen dat handelingen verricht zonder, of in strijd met voorwaarden van een

verklaring van geen bezwaar door een kredietinstelling ongedaan moet worden
gemaakt

Periode 1987 - 1994
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.81.8
Product Beschikking

478.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het bepalen dat handelingen verricht zonder, of in strijd met voorwaarden van een

verklaring van geen bezwaar door een natuurlijke of rechtspersoon ongedaan moet
worden gemaakt

Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.175.4; art.175.6
Product Beschikking

479.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, vanwege de Minister van Financiën, bepalen dat handelingen verricht zonder,

of in strijd met voorwaarden van een verklaring van geen bezwaar door een natuur-
lijke of rechtspersoon ongedaan moet worden gemaakt

Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.175.4; art.175.6
Product Besluit
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480.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het bepalen dat een onderneming met zetel in een staat buiten de Gemeenschap, die

in overtreding is van het verbod op deelneming in een in Nederland toegelaten
verzekeraar, de deelneming ongedaan moet maken

Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.81b.11, zoals ingevoegd bij de wet van 15 april 1992, Stb.

203; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.179.9

481.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vorderen van nietig verklaring van een besluit van een verzekeraar dat mede tot

stand is gekomen door uitgeoefende zeggenschap van natuurlijke of rechtspersonen,
zonder of in strijd met voorwaarden van een verklaring van geen bezwaar

Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.175.5
Product Verzoek tot nietig verklaring

482.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, vanwege de Minister van Financiën, vorderen van nietig verklaring van een

besluit van een verzekeraar dat mede tot stand is gekomen door uitgeoefende
zeggenschap van natuurlijke of rechtspersonen, zonder of in strijd met voorwaarden
van een verklaring van geen bezwaar

Periode 1994 -
Grondslag WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.175.5
Product Verzoek tot nietig verklaring

483.
Actor Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank NV
Handeling Het, in samenwerking, uitoefenen van toezicht op financiële conglomeraten
Periode 1994 -
Grondslag Protocol 1994, diverse artikelen
Product Protocolrapportage
Opmerking Zie ook paragraaf 3.6.4.

484.
Actor Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank NV
Handeling Het, in samenwerking, nemen van maatregelen tegen een gemengd financieel

conglomeraat
Periode 1994 -
Grondslag Protocol 1994, diverse artikelen
Opmerking Zie ook paragraaf 3.6.4.
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Maatregelen
Wanneer de Verzekeringskamer maatregelen tegen een verzekeraar noodzakelijk achtte kon zij onder de WTV:

− informatie verlangen,
− deskundigen en getuigen onder ede verhoren,
− inzage (doen) nemen in de boeken en andere zakelijke bescheiden
− adviezen geven (later vervangen door aanwijzingsrecht),
− overgaan tot publikatie van het advies,
− de vrijstellingsverklaring van een onderlinge waarborgmaatschappij intrekken,
− de verklaring intrekken dat de solvabiliteit over het hele in de EEG gevoerde bedrijf berekend wordt voor

verzekeraars met zetel buiten de EEG,
− beschikking over de waarden beperken van een verzekeraars met zetel buiten Nederland,
− een financieringsplan eisen,
− een saneringsplan eisen,
− de werkzaamheden van een verzekeraar met zetel in een lid-staat schorsen

De verzekeraar kon in beroep gaan tegen publikatie en intrekking van de vergunning bij het College van Beroep
voor het bedrijfsleven. In 1990 werd het adviesrecht van de Verzekeringskamer omgezet in het recht een
verzekeraar een aanwijzing te geven. Bovendien kreeg de Verzekeringskamer het recht een 'stille curator' aan te
wijzen.
Zowel onder de WTV als onder de WTV 1993 bestaat de mogelijkheid om bij de rechtbank een noodregeling aan te
vragen voor verzekeraars die in ernstige solvabiliteitsmoeilijkheden verkeren. De normale surséance van betaling is
niet van toepassing op verzekeraars. Bij het uitspreken van de noodregeling verstrekt de rechtbank de
Verzekeringskamer een machtiging. De machtiging strekt zowel tot vereffening van het geheel of van een gedeelte
van de portefeuille van de verzekeraar, als tot overdracht van alle of van een deel van zijn rechten en verplichtingen
uit of krachtens overeenkomsten van verzekering. Zolang nog niet blijkt dat de verzekeraar een negatief eigen
vermogen heeft, strekt de machtiging mede tot vereffening van het vermogen van de onderneming van de
verzekeraar. Voor verzekeraars met zetel buiten Nederland heeft de machtiging uitsluitend betrekking op het in
Nederland uitgeoefende verzekeringsbedrijf.
Onder de WTV was intrekking van alle vergunningen noodzakelijk, voordat de noodregeling uitgesproken kon
worden. Noodregeling betekende dus automatisch liquidatie van de onderneming. Onder de WTV 1993 is
intrekking van de vergunningen voordat de noodregeling kan worden toegepast niet meer verplicht. Het doel van de
noodregeling is tegenwoordig ook het voorkomen van liquidatie van de verzekeraar. Blijkt dat onmogelijk, dan
wordt geprobeerd de schade voor de gezamenlijke schuldeisers zo klein mogelijk te houden.

485.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het nemen van maatregelen tegen een verzekeraar
Periode 1987 -
Grondslag WTV/WTV 1993 diverse artikelen ; Besluit uitvoering overeenkomst

EEG/Zwitserland inzake verzekeringstoezicht (Stb. 429/1994): art.8, art.10, art.11,
art.12

Product Zie context
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486.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het nemen van maatregelen tegen een vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappij
Periode 1987 -
Grondslag Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (Stb. 7/1986) zoals

gewijzigd bij besluit van 18 januari 1986 (Stb. 322/1987): art.4, art.8; Besluit
vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (Stb. 314/1994): art.4, art.9

Opmerking Zie context

487.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, ter uitvoering van een besluit als bedoelt in artikel 29 ter, vierde lid, tweede

alinea, van de eerste richtlijn schadeverzekering en artikel 32 ter, vierde lid, tweede
alinea, van de eerste richtlijn levensverzekering, bepalen dat voor een vast te stellen
termijn:
− het aan verzekeraars uit een door de Minister aan te wijzen staat buiten de

Gemeenschap, verboden is om door middel van deelneming een in
Nederland toegelaten verzekeraar tot een dochtermaatschappij te maken;

− de Verzekeringskamer geen vergunning afgeeft aan een Nederlandse doch-
termaatschappij van een onderneming uit de door de Minister aangewezen
staat, of

− de Verzekeringskamer niet meer dan een door de Minister te bepalen aantal
van deze ondernemingen een vergunning verleent

Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.81b.4 zoals ingevoegd bij wet (Stb. 203/1992); WTV

1993 (Stb. 252/1994): art.179.4; art.179.7, art.193
Product Ministeriële regeling

488.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, ter uitvoering van artikel 29 ter, vijfde lid van de eerste richtlijn

schadeverzekering en artikel 32 ter, vijfde lid van de eerste richtlijn
levensverzekering, bepalen dat voor een vast te stellen periode, ondernemingen met
zetel in een bepaalde staat buiten de Gemeenschap schriftelijk aan de Minister
moeten melden dat zij van plan zijn een Nederlandse verzekeraar door middel van
deelneming tot een dochtermaatschappij te maken

Periode 1992 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art. 81b.2, art. 81b.9 zoals ingevoegd bij de wet van 15 april

1992 (Stb. 203/1992); WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.179.2, art.179.7.
Product Ministeriële regeling

489.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, opleggen/intrekken van voorschriften of een

verbod op acquisitie in Nederland m.b.t. buiten Nederland te sluiten voor
overeenkomsten van verzekering

Periode 1987 - 1990
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.50
Product Beschikking, publikatie in de Staatscourant
Opmerking Na 1990 verschuift deze handeling naar de Verzekeringskamer en valt dan onder

handeling 481
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490.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, op verzoek van de Verzekeringskamer, verlengen van de termijn van schorsing

van de werkzaamheden voor schadeverzekeraars met zetel in Zwitserland
Periode 1994 -
Grondslag Besluit uitvoering overeenkomst EEG/Zwitserland inzake verzekeringstoezicht 1994

(Stb. 429/1994), art.11.1
Product Beschikking

491.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, op verzoek van de Verzekeringskamer, verlengen van de termijn van schorsing

van de werkzaamheden voor verzekeraars met zetel in een andere Lid-staat
Periode 1987 - 1994
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art. 64
Product Beschikking
Opmerking Onder de WTV kon de Verzekeringskamer door haar afgegeven vergunningen van

verzekeraars met zetel in andere lid-staat slechts intrekken na raadpleging van de
toezichthoudende autoriteit van die lid-staat. Vanwege deze vertraging had de
Verzekeringskamer de mogelijkheid de werkzaamheden van een verzekeraar te
schorsen voor een termijn van drie maanden. De Minister kon daarna de termijn nog
eens verlengen met drie maanden. De handeling verviel met de invoering van het
single-licence systeem onder de WTV 1993

492.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het bepalen dat een actuaris niet bevoegd is een verklaring m.b.t. de juistheid van

het actuarieel verslag bij te voegen
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.28.4, art.28.5; WTV 1993 (Stb. 252/1994), 72.4
Product Besluit

493.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het aanvragen/ uitvoeren van een noodregeling voor een verzekeraar
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.66, art.67.3, art.70, art.74; WTV 1993 (Stb. 252/1994):

art.156, art.157.3, art.161, art.162, art.165, art.169
Product O.a.: Verzoeken/ adviezen aan de rechtbank, machtigingen, voorschriften

Beëindiging bedrijf
Wanneer een verzekeraar zijn bedrijf beëindigt, moeten bestaande overeenkomsten van verzekering ondergebracht
worden bij een andere verzekeraar. De Verzekeringskamer houdt toezicht op deze overdracht van de portefeuille.
De vergunning wordt door de Verzekeringskamer ingetrokken. Een verzekeraar kan pas failliet worden verklaard na
intrekking van de vergunning.

494.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot toestemming van een verzekeraar, voor overdracht

van rechten en verplichtingen uit of krachtens overeenkomsten van schadeverze-
kering aan een andere verzekeraar
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Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.52; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.122
Product Besluit
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495.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot toestemming van een verzekeraar, voor overdracht

van rechten en verplichtingen uit of krachtens overeenkomsten van levensverze-
kering aan een andere verzekeraar

Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.53b; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.129
Product Besluit

496.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het adviseren van de rechtbank m.b.t. een vordering of verzoek tot faillietverklaring

van een verzekeraar
Periode 1994 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.65.2; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.155.2
Product Advies

497.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het verzoeken aan de rechtbank een verzekeraar failliet te verklaren
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.78; WTV 1993 (Stb. 252/1994): art.169
Product verzoek tot faillietverklaring

498.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het intrekken van een vergunning van een verzekeraar
Periode 1987 -
Grondslag WTV (Stb. 638/1986): art.58. art.59, art.60, art.60a; WTV 1993 (Stb. 252/1994):

art.148

499.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het intrekken van een vrijstellingsverklaring van een onderlinge

waarborgmaatschappij
Periode 1987 -
Grondslag Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (Stb. 7/1986) zoals

gewijzigd bij Besluit van 6 januari 1987 (Stb. 322/1987): art.8; Besluit vrijgestelde
onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (Stb. 314/1994) art.9

Product Beschikking
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Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars (1996 - )

De Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN): Wet van 10 juli 1995, Stb. 368. Bij Besluit van 25
oktober 1995 (Stb. 532/1995) in werking getreden per 1 januari 1996. De wet is van toepassing op verzekeraars die
tegen betaling van een premie de (gedeeltelijke) verzorging van de uitvaart uitvoeren. Bepaalde natura-
uitvaartverzekeraars werden buiten het regime van de wet gehouden. Op levensverzekeraars die het natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf (mede) uitoefenen is de WTN niet van toepassing. Zij vallen voor hun gehele bedrijf
onder het bereik van de WTV 1993.

Beleid

Beleidsontwikkeling en evaluatie

500.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het algemeen beleid op het gebied

het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1996 -

501.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voeren van overleg met Vakministers en vertegenwoordigers van

uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende het natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf

Periode 1996 -

502.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in de Minis-

terraadsvergaderingen voor beraad en besluitvorming inzake het natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf

Periode 1996 -

503.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voeren van overleg met/het leveren van bijdragen aan het overleg met het

Staatshoofd inzake het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1996 -

504.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het inbrengen van standpunten betreffende het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in

(interdepartementale) commissies
Periode 1996 -

505.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het instellen/opheffen van commissies, werkgroepen e.d. op het gebied van het

natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1996 -
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Internationaal beleid

506.
Actor Minister van Financiën, Verzekeringskamer
Handeling Het mede-voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale

regelingen betreffende het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en het presenteren van
Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties

Periode 1987 -
Producten internationale regelingen, nota’s notities, rapporten

Wet- en regelgeving

507.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving

inzake het toezicht op het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1996 -
Product Voorstellen van wet

508.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van algemene

maatregelen van bestuur inzake het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1995 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.92.1
Product Algemene maatregel van bestuur, o.a.:

1. Besluit van 14 november 1995, Stb. 555, Besluit solvabiliteitsmarge natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf

2. Besluit van 14 november 1995, Stb. 556, Besluit technische voorzieningen
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

3. Besluit van 14 november 1995, Stb. 643, Besluit staten natura-uitvaart-
verzekeringsbedrijf

509.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het voorbereiden, wijzigen en intrekken van Koninklijke besluiten met betrekking

tot het beleid inzake het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1988 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): diverse artikelen
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510.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vaststellen, wijzigen of intrekken van Ministeriële regelingen inzake het

verzekeringsbedrijf
Periode 1995 -
Product Ministeriële regeling, o.a.:

1. Regeling van 1 december 1995, Stcrt. 237, Regeling programma van
werkzaamheden natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

2. Regeling van 8 december 1995, Stcrt. 241, Regeling informatieverstrekking
WTN

511.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het mandateren van bepaalde bevoegdheden aan de Verzekeringskamer met

betrekking tot aanvragen/wijzigingen/intrekkingen van verklaringen van geen
bezwaar voor een deelneming in een natura-uitvaartverzekeraar

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.84.1

512.
Actor Minister van Justitie, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en

regelgeving op het gebied van het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf waarvoor
andere ministers eerst verantwoordelijk zijn

Periode 1996 -

513.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het leveren van bijdragen aan de (ambtelijke) voorbereiding van wet- en

regelgevingop beleidsterreinen waarvoor andere ministers eerst verantwoordelijk
zijn, vanuit het gezichtspunt van beleidsverantwoordelijke voor het natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf

Periode 1996 -

514.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van interne richtlijnen voor de uitvoering van het toezicht op natura-

uitvaartverzekeraars
Periode 1996 -
Product Interne richtlijnen

515.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van beleidsregels voor het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1996 -
Product Circulaires/ Richtlijnen e.d,
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516.
Actor Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank NV
Handeling Het, in overeenstemming, formuleren van voorschriften voor een verklaring van

geen bezwaar voor financiële conglomeraten waartoe een natura-uitvaartverzekeraar
behoort

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.83.1
Product Voorschriften (gepubliceerd in de Staatscourant)

Verantwoording van het beleid

517.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beantwoorden van Kamervragen en rapporteren/uitbrengen van verslag aan de

Staten-Generaal inzake het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1996 -
Product brieven, notities

Informatie en tegenspraak

Informatievoorziening

518.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het beantwoorden van vragen van individuele burgers betreffende het natura-

uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1996 -

519.
Actor Minister van Financiën, Verzekeringskamer
Handeling Het verstrekken van inlichtingen aan burgers, bedrijven en instanties betreffende het

natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1996 -

520.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Justitie in beleidsvragen

het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1996 - ?
Grondslag Statuten Stichting Verzekeringskamer: art.3m70

Product Advies

521.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid in beleidsvragen het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
betreffende

Periode 1996 -
Grondslag Statuten Stichting Verzekeringskamer: art.3m
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Product Advies

522.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Financiën in

beleidsvragen het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1996 -
Grondslag Statuten Stichting Verzekeringskamer: art.3m; WTN (Stb. 368/1995): art.2.2
Product Advies

523.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het adviseren van de Minister van Financiën in uitvoeringsvragen het natura-

verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.84.2
Product Advies

524.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, in overleg met De Nederlandsche Bank NV, adviseren van de Minister van

Financiën in uitvoeringsvragen betreffende het structuurtoezicht m.b.t. het natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf

Periode 1996 -
Grondslag Protocol 1994, paragraaf 2.1., 2.2., 5.2, 9.2

525.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het jaarlijks uitbrengen van verslag aan de Kroon
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.3.1
Product Jaarverslag

526.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het uitbrengen van verslag aan de Kroon inzake de noodregeling van een

verzekeraar
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.79
Product Verslag

527.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met / verstrekken van informatie aan (overheids)instanties

die belast zijn met het toezicht op financiële markten en op natuurlijke en
rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn

Periode 1996 -
Opmerking O.a. De Nederlandsche Bank NV, Stichting Toezicht Effectenverkeer, buitenlandse

toezichthoudende autoriteiten op verzekeraars.
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528.
Actor Minister van Justitie
Handeling Het meebeslissen op een verzoek van een buitenlandse (overheids)instantie belast

met toezicht op financiële markten of op natuurlijke personen werkzaam op die
markten, om door de Verzekeringskamer verstrekte informatie te gebruiken voor
onderzoek naar strafbare feiten

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.88.2
Product Afwijzing / Toewijzing

529.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het voeren van overleg met (representatieve) organisaties van verzekeraars over

onderwerpen het verzekeringsbedrijf betreffende
Periode 1996 -

530.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het jaarlijks informeren van de Minister van Financiën omtrent:

− de identiteit van iedere natuurlijke of rechtspersoon die een deelneming in
een natura-uitvaartverzekeraar houdt,

− wijzigingen in hun deelname,
− wijzigingen waardoor de natura-uitvaartverzekeraar een dochtermaatschappij

wordt/ ophoudt te zijn.
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.85.3

Onderzoek

531.
Actor Minister van Financiën, Verzekeringskamer
Handeling Het (doen) voorbereiden/ uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek en het

verzamelen van gegevens op het gebied van het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1996 -
Product o.a. enquêtes, rapporten, nota's

532.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vragen van inlichtingen of (doen) instellen van een onderzoek, voor een

instantie die met Nederland partij is bij een verdrag ter uitwisseling van informatie
of die met Nederland valt onder eenzelfde bindend besluit van een volkenrechtelijke
organisatie, en die belast is met de uitvoering van wettelijke regelingen inzake het
toezicht op het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.89.1
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Beroep en klachten

533.
Actor College van Beroep voor het bedrijfsleven
Handeling Het beslissen inzake beroepsprocedures van natura-uitvaartverzekeraars
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.93.1

534.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het behandelen van klachten van individuele natura-uitvaartverzekeringnemers
Periode 1996 -

535.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het behandelen van klachten van natura-uitvaartverzekeraars
Periode 1996 -

Organisatie

Verzekeringskamer

Zie hiervoor paragraaf 3.5.3

536.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen en innen van aanslagen voor natura-uitvaartverzekeraars
Periode 1987 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.91.2; Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996: art.6
Product aanslag, dwangbevel

Overige organisaties

537.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het aanwijzen van representatieve organisaties van natura-uitvaartverzekeraars
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.92.2
Opmerking Als representatieve organisatie werd aangewezen het Verbond van Verzekeraars

Toezicht

Toegang en wijziging
Om het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf als direct verzekeringsbedrijf in Nederland te mogen uitoefenen is een
vergunning van de Verzekeringskamer noodzakelijk. Bij aanvraag van een vergunning leggen verzekeraars aan de
Verzekeringskamer over:
− een programma van werkzaamheden,
− een authentiek afschrift van de akte van oprichting,
− de statuten,
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− een lijst van bestuurders en commissarissen.
Verzekeraars moeten voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot de juridische vorm van de onderneming, de
deskundigheid van de bestuurders, de solvabiliteitsmarge en het garantiefonds. Daarnaast moet de verzekeraar
beschikken over voldoende financiële middelen om de kosten voor de inrichting van de administratie en het
produktienet te dekken.

Afhankelijk van de plaats van zetel zijn er nog een paar extra voorschriften. Verzekeraars met zetel in Nederland
moeten informatie verstrekken over de groep waartoe ze behoren. Verzekeraars met zetel buiten Nederland zijn 
verplicht een vertegenwoordiger in Nederland aan te wijzen. Gegevens over de vertegenwoordiger moeten bij de
aanvraag worden gevoegd.
Verzekeraars met zetel buiten Nederland, die natura-uitvaartovereenkomsten in dienstverrichting naar Nederland
willen sluiten, hoeven daarvoor geen vergunning aan te vragen. Zij echter verplicht aan de Verzekeringskamer
gegevens op te sturen waaruit blijkt dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten voor dienstverrichting.

538.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het toelaten / wijzigen van de toelating van verzekeraars tot het natura-

uitvaartverzekeringsbedrijf in Nederland
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.14
Product O.a.: toelatingsgegevens, gewijzigde toelatingsgegevens (inclusief gedeeltelijke

portefeuille overdrachten), correspondentie
Opmerking Bij wijzigingen in de toelatingsgevens wordt dezelfde procedure doorlopen.

539.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van het model voor de aanvraagformulieren voor een vergunning

voor de uitoefening van het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Periode 1996 -
Product Regeling

540.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van de modellen van de akte van aanstelling van vertegenwoordigers

en de natuurlijke persoon die hen kan vertegenwoordigen
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.21.2
Product Regeling, o.a.:

1. Regeling van 14 december 1995, Stcrt. 245, Regeling modellen akten van
aanstelling WTN

Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars
Bij het reguliere toezicht gaat het om het door de verzekeraar gevoerde beheer en zijn financiële toestand. Een
natura-uitvaartverzekeraar moet beschikken over een goede administratieve organisatie en adequate interne
controle-procedures. Verder moet hij toereikende technische voorzieningen aanhouden en moet de premiestelling
adequaat zijn. Tenslotte moeten solvabiliteitsmarge en garantiefonds voldoen aan de wettelijke vereisten. De
Verzekeringskamer beoordeelt een en ander door:
− het jaarlijks uitvoeren van een analyse van door verzekeraars in te dienen staten,
− het jaarlijks beoordelen van de door de verzekeraar in te dienen jaarrekening en het jaarverslag,
− het beoordelen van herverzekeraars,
− het beoordelen van VOW-gegevens,
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− het beoordelen van BW-formulieren,
− het beoordelen van nieuwe verzekeringsprodukten,
− het uitvoeren van (periodieke) onderzoeken ter plaatse,
− het voeren van periodiek overleg met de verzekeraar.

541.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen of:

− een handeling of een samenstel van handelingen uitoefening van het natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf vormt,

− een handeling of een samenstel van handelingen uitoefening van het natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf vanuit een vestiging in Nederland vormt

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.8.1
Product Besluit
Opmerking Produkten van deze handeling kunnen zowel een individueel als algemeen karakter

hebben.

542.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het uitoefenen van regulier toezicht op individuele natura-uitvaartverzekeraars
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.2.1.
Product O.a.: controle rapporten en verslagen Periodiek Overleg, beoordelingen (intern en

extren), correspondentie, productinformatie
Opmerking in het kader van deze handeling beoordeelt de Verzekeringskamer staten en

jaarverslagen van verzekeraars

543.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het opstellen en openbaar maken van lijsten van natura-uitvaartverzekeraars

− die in het bezit zijn van een vergunning afgegeven door de
Verzekeringskamer,

− met zetel buiten Nederland die bevoegd zijn naar Nederland diensten te
verrichten

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.4
Product Lijsten

544.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het vaststellen van het model van opgave voor uit hoofde van diensten naar

Nederland geboekte premies
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.50
Product Regeling, o.a.:

1. Regeling van 14 december 1995, Stcrt. 245, Regeling opgave premies
dienstverrichting natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

Structuurtoezicht
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545.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, afgeven , wijzigen of intrekken van een verkla-

ring van geen bezwaar tot houding, verwerving of vergroting van een deelname in
een kredietinstelling aan een natura-uitvaartverzekeraar

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.84.1, art.84.6, art.84.7
Product Beschikking

546.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het, de Verzekeringskamer gehoord, afgeven/wijzigen/intrekken van een verklaring

van geen bezwaar tot houding/verwerving/vergroting van een deelname in een
natura-uitvaartverzekeraar aan een natuurlijke of rechtspersoon

Periode 1994 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.84.1, art.84.6, art.84.7
Product Verklaring

547.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, in door de Minister van Financiën bepaalde gevallen, afgeven / wijzigen /

intrekken van een verklaring van geen bezwaar
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.84.1, art.84.6, art.84.7
Product Besluit/ Verklaring

548.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het bepalen dat handelingen verricht zonder, of in strijd met beperkingen van een

verklaring van geen bezwaar, door een natura-uitvaartverzekeraar ongedaan moeten
worden gemaakt

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.81.6, art.81.7
Product Beschikking

549.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het bepalen dat handelingen verricht zonder, of in strijd met beperkingen van een

verklaring van geen bezwaar, door een natuurlijke persoon of rechtspersoon
ongedaan moet worden gemaakt

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.82.4. art.82.6
Product Beschikking
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550.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, vanwege de Minister van Financiën, bepalen dat handelingen verricht zonder,

of in strijd met voorwaarden van een verklaring van geen bezwaar door een natuur-
lijke of rechtspersoon ongedaan moeten worden gemaakt

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.82.6
Product Besluit

551.
Actor Minister van Financiën
Handeling Het vorderen van nietig verklaring van een besluit van een natura-

uitvaartverzekeraar dat mede tot stand is gekomen door uitgeoefende zeggenschap
van natuurlijke of rechtspersonen, zonder of in strijd met voorwaarden van een
verklaring van geen bezwaar

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.82.5
Product Vordering tot nietig verklaring

552.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het, vanwege de Minister van Financiën, vorderen van nietig verklaring van een

besluit van een natura-uitvaartverzekeraar dat mede tot stand is gekomen door
uitgeoefende zeggenschap van natuurlijke of rechtspersonen, zonder of in strijd met
voorwaarden van een verklaring van geen bezwaar

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.82.5
Product Vordering tot nietig verklaring

553.
Actor Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank NV
Handeling Het, in samenwerking, uitoefenen van toezicht op financiële conglomeraten waarbij

natura-uitvaartverzekeraars betrokken zijn
Periode 1994 -
Grondslag Protocol 1994, diverse artikelen
Opmerking Zie ook paragraaf 3.5.4

554.
Actor Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank NV
Handeling Het, in samenwerking, nemen van maatregelen tegen een gemengd financieel

conglomeraat waarbij natura-uitvaartverzekeraars betrokken zijn
Periode 1994 -
Grondslag Protocol 1994, diverse artikelen
Opmerking Zie ook pargraaf 3.5.4.

Maatregelen
Wanneer de Verzekeringskamer ingrijpen bij een verzekeraar noodzakelijk acht, staan haar diverse bevoegdheden
ter beschikking. De Verzekeringskamer kan:
− informatie verlangen,
− deskundigen of getuigen onder ede verhoren
− inzage (doen) nemen in de boeken en andere zakelijke bescheiden,
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− aanwijzingen geven,
− een 'stille curator' aanwijzen
− beschikking over de waarden beperken of verbieden,
− vooreschriften of een verbod opleggen terzake van aquisitie,
− de vergunning intrekken.

Wanneer een natura-uitvaartverzekeraar ernstige solvabiliteitsmoeilijkheden heeft, kan de Verzekeringskamer aan
de rechtbank verzoeken de noodregeling uit te spreken. Het doel hiervan is in principe liquidatie van de onderne-
ming te voorkomen. Blijkt dat onmogelijk, dan probeert men de schade voor de gezamenlijke schuldeisers zo klein
mogelijk te houden. Bij het uitspreken van de noodregeling verleent de rechtbank de Verzekeringskamer een
machtiging zowel ter vereffening van het geheel of een gedeelte van de portefeuille van de verzekeraar, als tot
overdracht van rechten en verplichtingen uit of krachtens overeenkomsten van verzekering. Zolang nog niet blijkt
dat de verzekeraar beschikt over een negatief eigen vermogen, strekt de machtiging mede tot vereffening van het
vermogen van de onderneming van de verzekeraar.
Verzekeraars die diensten verrichten naar Nederland vallen formeel onder de toezichthouder in het land van hun
zetel. De Verzekeringskamer kan voorschriften opleggen m.b.t. handelingen die strekken tot het voorbereiden of tot
stand brengen van overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering. In extreme gevallen bestaat de mogelijkheid om
dienstverrichtende verzekeraars een totaal verbod op acquisitie in Nederland op te leggen.

555.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het nemen van maatregelen tegen een natura-uitvaartverzekeraar
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): diverse artikelen
Product Zie context
Opmerking Hieronder valt ook het intrekken van een vergunning als strafmaatregel en als

voorbereiding op de noodregeling

556.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het bepalen dat een actuaris niet bevoegd is een verklaring met betrekking tot de

juistheid van het actuarieel verslag bij te voegen
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.33.4

557.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het aanvragen / uitvoeren van de noodregeling voor een natura-uitvaartverzekeraar
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.66, art.67, art.70, art.71, art.73, art.74, art.78
Product O.a.: Verzoeken/ adviezen aan de rechtbank, machtigingen, voorschriften
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Beëindiging bedrijf
Wanneer een natura-uitvaartverzekeraar zijn bedrijf beëindigt, moeten bestaande overeenkomsten van verzekering
ondergebracht worden bij een andere verzekeraar. De Verzekeringskamer houdt toezicht op deze overdracht van de
portefeuille. De vergunning wordt door de Verzekeringskamer ingetrokken. Een natura-uitvaartverzekeraar kan pas
failliet worden verklaard nadat de vergunning door de Verzekeringskamer is ingetrokken.

558.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het beslissen op een verzoek tot toestemming voor overdracht van rechten en

verplichtingen uit overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering aan natura-
uitvaartverzekeraars met zetel binnen en buiten Nederland

Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.52
Product Besluit

559.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het adviseren van de rechtbank met betrekking tot een vordering of verzoek tot

faillietverklaring van een natura-uitvaartverzekeraar
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.65.2
Product Advies

560.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het verzoeken aan de rechtbank om een natura-uitvaartverzekeraar failliet  te

verklaren
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.78

561.
Actor Verzekeringskamer
Handeling Het intrekken van een vergunning van een natura-uitvaartverzekeraar
Periode 1996 -
Grondslag WTN (Stb. 368/1995): art.60
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Overzicht van algemene handelingen

Beleidsontwikkeling en evaluatie

562.
Actor de minister
Handeling Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid met

betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen
Producten Beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties...
Waardering b (1,2)

Toelichting:
• de eigenlijke vaststelling van het beleid vindt plaats in de ministerraad.

Onder deze handeling valt ook:
• het voeren van overleg met de andere betrokken actoren op het beleidsterrein,
• het voorbereiden van een standpunt ter inbrenging in Minsterraaadsvergaderingen voor beraad en

besluitvorming betreffende het beleidsterrein,
• het voeren van overleg met/ het leveren van bijdragen aan het overleg met het Staatshoofd betreffende het

beleidsterrein,
• het voorbereiden van de Memorie van toelichting op de Rijksbegroting betreffende het beleidsterrein. Verwezen

kan ook worden naar de handelingen 5, 177, en 183 van het BSD ‘Per Slot van Rijksrekening’; die handelingen
gelden voor alle ministers,

• het toetsen van de uitvoering van het beleid (evaluatie),
• het leveren van commentaar op de recht- en doelmatigheidscontroles van de Algemene Rekenmkamer op het

beleidsterrein; zie hiervoor ook ‘Per Slot van Rijksrekening’handeling 295,357 (en 374),
• het aan externe adviescommissie verzoeken om advies betreffende het beleidsterrein,
• het informeren(voorlichten) van hert Kabinet der Koninging\ over ontwikkelingen op het beleiddsterrein,
• het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument).

Totstandkoming van wet- en regelgeving

563.
Actor De Minister
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijzigen en intrekken van wet-  en

regelgeving betreffende het beleidsterrein
Producten wetten, algemene maatregelen van bestuur, Koninklijke besluiten
Waardering b (1)

Toelichting:
• Het voorbereiden etc. van wet- en regelgeving is slechts een algemene handeling als er geen specifieke

grondslag is.
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Verantwoording van beleid

564.
Actor De Minister
Handeling Het opstellen van periodieke verslagen.
Producten series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen
Waardering b (3)

Toelichting:
• het betreft hier verslaglegging waarvoor geen grondslag kan worden aangewezen in de voor het beleidsterrein

specifieke  wet- en regelgeving.

565.
Actor De minister
Handeling Het  beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel

informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten Generaal
betreffende het beleidsterrein

Producten brieven, notities
Waardering b (2,3)

566.
Actor De minister
Handeling Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot

onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten Generaal,
en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten van naar aanleiding
van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende het
beleidsterrein

Producten Brieven, notities
Waardering b (3)

Toelichting:
• Zie ook het rapport betreffende de Ombudsman.

567.
Actor De minister
Handeling Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende het

beleidsterrein en het voeren van verweer in beroepsschriftprocedures voor
administratief rechtelijke organen

Producten beschikkingen, verweerschriften
Waardering b (3)

Toelichting:
• Zie ook het rapport over de Raad van State.
• Het beslissen op bezwaarschriften op grond van de AW.B. valt niet onder deze handeling.
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Informatieverstrekking

568.
Actor De Minister
Handeling Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen

betreffende het beleidsterrein
Producten brieven, notities
Opmerking v, 1 jaar

569.
Actor De minister
Handeling het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van het beleidsterrein
Producten voorlichtingsmateriaal
Opmerking v, 2 jaar na vervallen

N.B. van het gedrukte voorlichtingsmateriaal wordt 1 exemplaar bewaard. De
voorbereidende stukken worden vernietigd.

Toelichting:
• Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument)

handeling 1.

Onderzoek

570.
Actor de Minister
Handeling Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van

onderzoeksrapporten betreffende het beleidsterrein
Producten nota’s, notities, onderzoeksrapporten
Waardering b, (1,2)

571.
Actor De minister
Handeling Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek

betreffende het beleidsterrein
Producten nota’s, notities
Waardering v, 2 jaar

Toelichting:
• De stukken betreffende de financiering van dergelijke onderzoeken vallen niet onder deze handeling, maar onder

organisatie

Subsidiering

572.
Actor De Minister
Handeling Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn

op het beleidsterrein
Producten beschikkingen
Waardering v, 10 jaar
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Organisatie

Organisatie komt terug in een horizontaal RIO. Voor selectie kan voorlopig worden verwezen naar de .07/.08
lijsten.

Het instellen van commissies en dergelijke is geen algemene handeling als de grondslag voor die commissies te
vinden is in wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor het benoemen of ontslaan van voorzitters en leden van
commissies.
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Lijst van Wet- en regelgeving

Europese Richtlijnen71

Richtlijn 64/225/EEG van 25 februari 1964, PB EG 56/878 tot opheffing van beperkingen van de vrijheid van
vestiging en van het vrij verrichten van diensten, voor wat betreft herverzekering en retrocessie

Eerste coördinatie-richtlijn schadeverzekering: Richtlijn 73/239/EEG van 24 juli 1973, PB EG L 228/3, tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekerings-
bedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan.

Richtlijn 73/240/EEG van 24 juli 1973, PB EG L 228/20, inzake de opheffing van de beperkingen van de vrijheid
van vestiging op het gebied van het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekerings-
branche.

Richtlijn 76/580/EEG, van 29 juni 1976, PB EG L 189, tot wijziging van richtlijn 73/239/EEG.

Assurantie tussenpersonen richtlijn: Richtlijn 77/92/EEG van 13 december 1976, PB EG L 26 van 31 januari
1977, zoals gewijzigd bij Bijlage I, onderdeel III, onder e, 2 van de Akte van 1979, PB EG L 291 van 19 november
1979, en bij Bijlage I, onderdeel II, onder c, 2 van de Akte van 12 juni 1985, PB EG L 302 van 15 november 1985,
houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij
verrichten van diensten voor de werkzaamheden van verzekeringsagent en assurantiemakelaar (ex groep 630 CITI)
en houdende met name overgangsmaatregelen voor deze werkzaamheden.

Richtlijn 78/473/EEG, van 30 mei 1978, PB EG L 151, tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen op het gebied van de communautaire co-assurantie.

Eerste coördinatie richtlijn levensverzekering: Richtlijn 79/267/EEG van 5 maart 1979, PB EG L 63, tot
coördinatie van de wettelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf, en de
uitoefening daarvan.

Richtlijn 84/568/EEG van 27 november 1984, PB EG L 314, betreffende de wederzijdse verplichting van de voor
rekening of met steun van de overheid handelende instellingen van exportkredietverzekering van de lid-Staten, of de
in de plaats van dergelijke instellingen optredende overheidsdiensten, bij gezamenlijke verzekering van een
transactie die een of meer onderleveranties uit een of meer Lid-Staten van de EG omvat.

Richtlijn 84/614/EEG, van 10 december 1984, PB EG L 339, houdende wijziging, ingezonderheid wat de
hulpverlening op reis betreft, van de eerste richtlijn (73/239/EEG).

Richtlijn 87/343/EEG, van 22 juni 1987, PB EG L 185, tot wijziging van de eerste richtlijn 73/239/EEG m.b.t. de
kredietverzekering en borgtochtverzekering.

Richtlijn 87/344/EEG, van 22 juni 1987, PB EG L 185, tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering.

Tweede richtlijn schadeverzekering: Richtlijn 88/357/EEG van 22 juni 1988, PB EG L 172, tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van
het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239/EEG.
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Richtlijn 90/618/EEG van 8 november 1990, PB EG L 330, tot wijziging, m.n. wat de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen betreft, van Richtlijn 73/239/EEG en Richtlijn 88/357/EEG (vierde
WAM-richtlijn).

Tweede richtlijn levensverzekering: Richtlijn 90/619/EEG van 8 november 1990, PB EG L 330, tot coördinatie
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het direct levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling
van de bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en
houdende wijziging van Richtlijn 79/267/EEG.

Richtlijn 91/371/EEG van 20 juni 1991, PB EG L 205, inzake de toepassing van de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met
uitzondering van de levensverzekeringsbranche.

Richtlijn 91/674/EEG van 19 december 1991, PB EG L 374, betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening van verzekeringsondernemingen.

Richtlijn 91/675/EEG van 19 december 1991 tot oprichting van een Comité van het verzekeringswezen.

Derde richtlijn schadeverzekering: Richtlijn 92/49/EEG van 18 juni 1992, PB EG L 228, tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche en houdende wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG.

Derde richtlijn levensverzekering: Richtlijn 92/96/EEG van 10 november 1992, PB EG L 360, tot coördinatie van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging
van de Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG.

BCCI Richtlijn: Richtlijn 85/26/EG van 29 juni 1995, PB EG L168, tot wijziging van de Richtlijnen 77/780/EEG
en 89/646/EEG op het gebied van kredietinstellingen, de Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG op het gebied van
het schadeverzekeringsbedrijf, de Richtlijnen 79/267/EEG en 92/96/EEG op het gebied van het
levensverzekeringsbedrijf, Richtlijn 93/22/EEG op het gebied van beleggingsondernemingen en Richtlijn 85/
611/EEG op het gebied van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s), teneinde het
bedrijfseconomische toezicht te verstreken.

 Wetten

Wet op het Levensverzekeringbedrijf (WOL): Wet van 22 december 1922, Stb. 716, tot regeling van het
Levensverzekeringsbedrijf, zoals deze is gewijzigd bij de wetten van 24 april 1929 (Stb. 202), 7 februari 1935 (Stb.
41) en 22 Mei 1937 (Stb. 200).

Wet Assurantiebemiddeling (WAb): Wet van 18 januari 1952, Stb. 34, houdende een regeling voor het
assurantiebemiddelingsbedrijf.

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM): Wet van 30 mei 1963, Stb. 228, betreffende
verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.

Wet op het schadeverzekeringsbedrijf (WOS): Wet van 23 september 1964, Stb. 409, houdende bepalingen ten
aanzien van het schadeverzekeringsbedrijf.
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Wet van 22 december 1966, Stb. 559, houdende wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen.

Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (WTS): Wet van 18 december 1985, Stb. 705, houdende vervanging van
de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf.

Wijzigingswet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (WWTS): Wet van 18 december 1986, Stb. 637, tot wijziging
van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Stb. 705/1985).

Wet toezicht verzekeringsbedrijf (WTV): Wet van 18 december 1985, Stb. 705, zoals deze is gewijzigd bij de wet
van 18 december 1986, Stb. 637; gepubliceerd bij beschikking van de Minister van Justitie van 19 december 1986,
Stb. 638.

Wet van 23 februari 1989, Stb. 52, tot aanvulling van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf met bepalingen omtrent
hulpverlening op reis.

Wet van 23 mei 1990, Stb. 285, tot aanvulling van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf met bepalingen omtrent
rechtsbijstand.

Wet van 20 juni 1990, Stb. 337, tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf in verband met de tweede
richtlijn schadeverzekering.

Wet van 27 juni 1990, Stb. 341, tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (uitbreiding bevoegdheden
Verzekeringskamer).

Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb): Wet van 7 februari 1991, Stb. 78, houdende regeling van het
assurantiebemiddelingsbedrijf.

Wet van 15 april 1992, Stb. 203, tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf en de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen in verband met de Richtlijn 90/618/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 8 november 1990.

Wet van 1 juli 1992, Stb. 372, houdende regelen met betrekking tot de verzelfstandiging van de Verzekeringskamer.

Wet van 1 juli 1992, Stb. 441, tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf in verband met de tweede
richtlijn levensverzekering.

Wet van 23 december 1992, Stb. 719, tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf in verband met de
richtlijn inzake de toepassing van de overeenkomst tussen de EEG en Zwitserland betreffende het directe verzeke-
ringsbedrijf.

Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WTV 1993): Wet van 9 maart 1994, Stb. 252, houdende vervanging van
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf door de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.

Wet van 10 juli 1995, Stb. 355, tot wijziging van de algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de
afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid,
waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering. (afschaffing adviesverplichtingen)

Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN): Wet van 10 juli 1995, Stb. 368, houdende bepalingen
ten aanzien van het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.
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 Algemene maatregelen van bestuur

Besluit van 24 juli 1923, Stb. 378, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld bij
art. 83 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf (gegevens in te leveren bij de Verzekeringskamer door bestaande
levensverzekeraars).

Besluit van 24 juli 1923, Stb. 379, houdende vaststelling van een instructie voor de Verzekeringskamer.

Besluit van 27 juli 1923, Stb. 382, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld bij art.85
van de Wet op het Levensverzekeringbedrijf (verhaal der kosten).

Besluit van 2 november 1923, Stb. 501, houdende een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld bij art.21 van de
Wet op het Levensverzekeringbedrijf, zoals dit is gewijzigd bij het besluit van 3 november 1937, Stb. 250
(inlichtingen inrichting bedrijf).

Besluit van 5 november 1923, Stb. 507, houdende een algemene maatregel van bestuur. als bedoeld bij art.15 lid 2
van de Wet op het Levensverzekeringbedrijf, zoals dit is gewijzigd bij het besluit van 3 juli 1930, Stb. 278
(vaststelling kapitaalsminima).

Besluit van 29 januari 1924, Stb. 24, tot uitvoering van art. 29 van de Wet op het Levensverzekeringbedrijf, zoals
deze is gewijzigd bij de besluiten van 25 februari 1938, Stb. 243, 29 december 1938, Stb. 253
(Buitenlandsche Verzekeringsmaatschappijen ook wel Besluit Levensverzekering).

Besluit van 18 juli 1925, Stb. 335, houdende een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld bij art.27 van de Wet
op het Levensverzekeringbedrijf, zoals dit is gewijzigd bij de besluiten van 25 febuari 1938, Stb. 244, 1 november
1947, Stb. 363 (model-staten).

Besluit van 29 december 1933, Stb. 775, houdende vaststelling van een bezoldigingsregeling voor het personeel van
de Verzekeringskamer, zoals dit is gewijzigd bij het besluit van 22 april 1936, Stb. 246.

Besluit van 25 februari 1938, Stb. 242, tot uitvoering van artikel 19, lid 1 tweede en derde zin, van de Wet op het
Levensverzekeringbedrijf (zekerheid in buitenland gevestigde ondernemingen).

Besluit van 1 november 1947, Stb. 363, tot nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 18 juli 1925, Stb. 335
(modelstaten).

Besluit van 8 december 1950, Stb. K 545, tot vaststelling van een nieuwe algemene maatregel van bestuur tot
uitvoering van de artikelen 27 en 28 van de Wet op het Levensverzekeringbedrijf (modelstaten).

Besluit van 11 december 1954, Stb. 538, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als
bedoeld in de artikelen 3, derde en vierde lid, 5, vierde lid, en 10 eerste lid, der Wet Assurantiebemiddeling
(voorschriften inzake vrijstelling van tussenpersonen en inzake inschrijving en doorhaling in Register C).

Besluit van 11 december 1954, Stb. 539, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld
in artikel 30, eerste lid der Wet Assurantiebemiddeling (voorschriften inzake inschrijving van reeds gevestigde
tussenpersonen).

Besluit van 11 december 1954, Stb. 541, houdende uitvoering van artikel 3, eerste lid der Wet
Assurantiebemiddeling.
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Besluit van 24 december 1954, Stb. 625, houdende wijziging van het besluit van 8 december 1950 (Stb. 545) tot
vaststelling van een nieuwe algemene maatregel van bestuur tot uitvoering van de artikelen 27 en 28 van de Wet op
het Levensverzekeringbedrijf.

Besluit van 22 oktober 1955, Stb. 503, tot wijziging van het besluit van 8 december 1950 (Stb. 545).

Besluit van 30 september 1955, Stb. 468, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in
artikel 1 en artikel 3, tweede lid, der Wet Assurantiebemiddeling.

Besluit van 9 mei 1956, Stb. 253, houdende wijziging van het besluit van 29 januari 1924, Stb. 24 (Buitenlandse
verzekeringsmaatschappijen).

Besluit van 23 augustus 1956, Stb. 485, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld
in de artikelen 5, tweede en derde lid, en 10, eerste lid, van de Wet Assurantiebemiddeling (Voorschriften inzake
vakbekwaamheidseisen).

Besluit van 6 maart 1959, Stb. 88, houdende uitvoering van artikel 3, eerste lid, der Wet Assurantiebemiddeling.

Besluit van 27 mei 1959, Stb. 192, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 11 december 1954, Stb. 541.

Besluit van 27 januari 1961, Stb. 10, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 11 december 1954, Stb. 538,
houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 3, derde en vierde lid, 5,
vierde lid, en 10, eerste lid, der Wet Assurantiebemiddeling

Besluit van 6 september 1961, Stb. 347, houdende wijziging van het besluit van 8 december 1950 (Stb. 545).

Besluit van 25 juli 1961, Stb. 229, tot wijziging van het besluit van 29 februari 1924 (Stb. 24).

Besluit van 14 september 1962, Stb. 354, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als
bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a, van de Wet Assurantiebemiddeling.

Besluit van 17 juli 1964, tot uitvoering van artt. 28, 43 en 38 W.A.M., Stb.257, (ingetrokken bij Besluit van 20
februari 1967).

Besluit van 26 juni 1964, Stb. 283, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in
artikel 23, eerste lid, onder c, van de Wet Assurantiebemiddeling (Vakbekwaamheidseisen gevolmachtigd agent).

Besluit van 26 juni 1964, Stb. 284, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in
artikel 24, tweede lid, van de Wet Assurantiebemiddeling (Regelen beperking volmacht).

Besluit van 6 mei 1966, Stb. 205, houdende wijziging van het Besluit van 26 juni 1964 Stb. 283.

Besluit van 23 augustus 1966, Stb. 361, houdende vaststelling van een amvb als bedoeld in de artikelen 5.1, 45 en
52.1 van de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf (model aanmeldingsformulier).

Besluit van 7 februari 1967, Stb. 111, houdende vaststelling van een amvb als bedoeld in artikel 24.6 en artikel 45
van de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf (modellen staten en accountantsverklaring).

Besluit van 20 februari 1967, Stb. 112, houdende regelen tot uitvoering van de Wet op het
schadeverzekeringsbedrijf en van artikel 28 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
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Besluit van 18 oktober 1968, Stb. 563, tot wijziging van het besluit 24 juli 1923 (Stb. 379) houdende vaststelling
van een Instructie voor de Verzekeringskamer.

Besluit van 29 juli 1972, Stb. 460, houdende wijziging uitvoeringsbesluiten verzekeringswetgeving.

Besluit van 13 december 1972, Stb. 758, houdende vaststelling van de Instructie voor de Verzekeringskamer.

Besluit van 3 oktober 1973, Stb. 478, houdende wijziging van het Besluit van 25 februari 1938 (Stb. 242).

Besluit van 28 mei 1974, Stb. 303, houdende wijziging van het Besluit van 8 december 1950 (Stb. 545).

Besluit van 12 februari 1974, Stb. 71, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 20 februari 1967 (Stb.112/1967)
houdende regelen tot uitvoering van de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf en van artikel 28 van de Wet aanspra-
kelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Besluit van 12 februari 1974, Stb. 72, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten betreffende de Wet op het
schadeverzekeringsbedrijf.

Besluit van 4 juli 1977, Stb. 422, tot wijziging van het Besluit van 11 december 1954, Stb. 538, het Besluit van 11
december 1954, Stb. 539, het Besluit van 30 september 1955, Stb. 468.

Besluit van 27 augustus 1985, Stb. 493, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 26 juni 1964, Stb. 283 (Vakbe-
kwaamheidseisen gevolmachtigd agent).

Besluit van 6 januari 1986, Stb. 4, tot uitvoering van artikel 37, eerste, vijfde en zesde lid, van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Besluit technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf).

Besluit van 6 januari 1986, Stb. 5, tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Wet toezicht schadeverzeke-
ringsbedrijf (Besluit programma van werkzaamheden schadeverzekeringsbedrijf).

Besluit van 6 januari 1986, Stb. 6, tot uitvoering van artikel 8, onderdeel b, van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Besluit vrijgestelde publiekrechtelijke instellingen).

Besluit van 6 januari 1986, Stb. 7, tot uitvoering van artikel 8, onderdeel a van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen).

Besluit van 18 maart 1986, Stb. 101, tot uitvoering van artikel 80, eerste lid, onderdelen a en e van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Besluit bevoorrechte vorderingen gezondheidschade).

Besluit van 18 maart 1986, Stb. 102, tot uitvoering van artikel 28, zesde lid, van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Statenbesluit schadeverzekeringsbedrijf).

Besluit van 18 maart 1986, Stb. 103, tot uitvoering van art.27 van de Wet op het Levensverzekeringbedrijf
(Statenbesluit levensverzekeringsbedrijf).

Besluit van 10 juli 1986, Stb. 407, houdende wijziging van de Instructie voor de Verzekeringskamer.

Besluit van 28 juli 1986, Stb. 423, tot uitvoering van artikel 85, eerste lid, van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Kostenbesluit schadeverzekeringsbedrijf).

Besluit van 8 augustus 1986, Stb. 425, houdende regelen ter uitvoering van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Besluit diverse financiële eisen schadeverzekeringsbedrijf).
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Besluit van 11 juni 1987, Stb. 291, houdende uitvoering van de artikelen 28, zesde lid, 38, tweede lid, en 39, eerste
en vierde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Statenbesluit schade- en levensverzekeringsbedrijf).

Besluit van 11 juni 1987, Stb. 312, houdende uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf (Besluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf).

Besluit van 18 juni 1987, Stb. 322, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf alsmede intrekking van het Besluit bevoorrechte vorderingen gezondheidsschade.

Besluit van 20 augustus 1987, Stb. 397, houdende wijziging van de Instructie voor de Verzekeringskamer.

Besluit van 17 november 1987, Stb. 539, houdende uitvoering van artikel XIV van de Wet van 18 december 1986
tot wijziging van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (Besluit voortzetting vrijwillige voorzieningen),

Besluit van 30 oktober 1987, Stb. 553, houdende uitvoering van artikel 37, eerste, vijfde en zesde lid, en artikel 42,
eerste vijfde en zesde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Besluit technische voorzieningen
verzekeringsbedrijf).

Besluit van 3 december 1987, Stb. 538, houdende uitvoering van artikel 85, eerste lid, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf (Kostenbesluit verzekeringsbedrijf).

Besluit van 21 december 1987, Stb. 654, houdende regelen ter uitvoering van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
(Besluit diverse financiële eisen verzekeringsbedrijf).

Besluit van 28 mei 1989, Stb. 192, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf met betrekking tot de branche hulpverlening.

Besluit van 20 juli 1989, Stb. 338, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf met betrekking tot de branche Krediet.

Besluit van 25 juni 1990, Stb. 347, houdende wijziging van het Besluit vrijgestelde onderlinge waarborg-
maatschappijen.

Besluit van 5 september 1990, Stb. 479, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf en van een uitvoeringsbesluit van de Wet van 18 december 1986 tot wijziging van de Wet
toezicht schadeverzekeringsbedrijf.

Besluit van 5 september 1990, Stb. 480, houdende uitvoering van artikel 37, eerste, vijfde en zesde lid, en artikel 42,
eerste, vijfde en zesde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Besluit technische voorzieningen
verzekeringsbedrijf 1990).

Koninklijk besluit van 15 maart 1991, Stb. 118 (Besluit beperking volmacht gevolmachtigde agent).

Koninklijk besluit van 15 maart 1991, Stb. 119 (Besluit vakbekwaamheidseisen gevolmachtigde agent).

Koninklijk besluit van 19 maart 1991, Stb. 120 (Besluit beperking reikwijdte Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf).

Koninklijk besluit van 15 maart 1991, Stb. 121 (Besluit vakbekwaamheidseisen assurantiebemiddelingsbedrijf).
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Besluit van 18 september 1992, Stb. 519, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf.

Besluit van 8 oktober 1992, Stb. 556, houdende wijziging van de uitvoeringsbesluiten van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf en van een uitvoeringsbesluit van de Wet van 18 december tot wijziging van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf.

Besluit van 7 januari 1993, Stb. 41, houdende regelen ter uitvoering van de overeenkomst tussen EEG en
Zwitserland betreffende het directe schadeverzekeringsbedrijf.

Besluit van 25 april 1994, Stb. 314, houdende uitvoering van artikel 20, aanhef en onderdeel a, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994).

Besluit van 25 mei 1994, Stb. 315, houdende uitvoering van artikel 202 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
1993 (Besluit voortzetting vrijwillige voorzieningen 1994).

Besluit van 25 april 1994, Stb. 316, houdende uitvoering van artikel 20, aanhef en onderdeel b, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit vrijgestelde instellingen voor publiekrechtelijke ziektekostenregelingen 1994).

Besluit van 2 juni 1994, Stb. 429, houdende regelen ter uitvoering van de overeenkomst tussen de EEG en
Zwitserland betreffende het directe schadeverzekeringsbedrijf (Besluit uitvoering overeenkomst EEG/Zwitserland
inzake verzekeringstoezicht 1994).

Besluit van 2 juni 1994, Stb. 430, houdende regelen ter uitvoering van de overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte (Besluit uitvoering overeenkomst betreffende de EER inzake verzekeringstoezicht 1994).

Besluit van 13 juni 1994, Stb. 448, houdende uitvoering van de artikelen 66, eerste,tweede vierde en vijfde lid, en
94, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit technische
voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994).

Besluit van 13 juni 1994, Stb. 449, houdende uitvoering van de artikelen 42, eerste lid, onderdeel e, 68, eerst,
tweede en vierde lid, en 195, derde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit solvabiliteitsmarge
verzekeringsbedrijf 1994).

Besluit van 13 juni 1994, Stb. 478, houdende uitvoering van de artikelen 67, tweede lid, 72, vijfde lid, 95, tweede
lid, en 100, vijfde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994).

Besluit van 25 januari 1995, Stb. 74, houdende de wijziging van het Besluit uitvoering overeenkomst betreffende de
EER inzake verzekeringstoezicht 1994.

Besluit van 14 november 1995, Stb. 555, houdende uitvoering van artikel 22, eerste lid, onderdeel e, en 40, eerste en
vierde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Besluit solvabiliteitsmarge natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf).

Besluit van 14 november 1995, Stb. 556, houdende uitvoering van de artikelen 38, eerste, tweede, vierde en vijfde
lid, en 45, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
(Besluit technische voorzieningen natura-uitvaartverzekeringsbedrijf).
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Besluit van 14 november 1995, Stb. 643, houdende uitvoering van de artikelen 33, vijfde lid, 39, tweede lid, en 46,
van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Besluit staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf).

Koninklijke besluiten

Besluit van 13 september 1923, nr. 21, houdende het model der verklaring, bedoeld bij art.18 der Wet op het
Levensverzekeringbedrijf.

Besluit van 11 maart 1936, Stb. 243, tot bekendmaking van de tekst van het Koninklijk besluit van 26 februari 1903,
Stb. 80, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld bij de art. 39,57,118,121 en 123 van de
Beroepswet, zoals gewijzigd bij KB van 30 januari 1936, Stb. 240.

Besluit van 3 maart 1967, Stb. 145, (Regeling toelating Lloyd's).

Besluit van 3 maart 1967, Stb. 146, (Regeling bijzondere vrijstellingen schadeverzekeringsbedrijf).

Besluit van 5 juli 1973, Stb. 341, houdende aanwijzing van 10 Instituten Ziektekostenvoorziening Ambtenaren als
ondernemingen, waarop de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf niet van toepassing is.

Besluit van 12 februari 1974, Stb. 72, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten betreffende de Wet op het
schadeverzekeringsbedrijf.

Besluit van 21 december 1985, Stb. 710, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 18 december 1985.

Besluit van 21 december 1985, Stb. 711, tot uitvoering van artikel 9 van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf
(Besluit bijzondere regeling Lloyd's Underwriters).

Besluit van 12 mei 1987, Stb. 220, houdende wijziging van het Besluit bijzondere regeling Lloyds Underwriters

Besluit van 25 februari 1988, Stcrt. 44, (Ontheffing van verplichting minimumbedrag garantiefonds)

Besluit van 26 november 1990, Stb.?, houdende wijziging van het Besluit bijzondere regeling Lloyds Underwriters
en van het Besluit van 25 februari 1988, houdende uitvoering van artikel V, derde lid, van de Wet van 18 december
1986 (Stb. 637) tot wijziging van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf.

Besluit van 20 juni 1990, Stb.338, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20
juni 1990 (Stb. 387) tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf in verband met de tweede richtlijn
schadeverzekering

Besluit van 25 april 1994, Stb. 317, houdende ontheffing van de verplichting te beschikken over het minimum
bedrag van het garantiefonds voor levensverzekeraars (ontheffing minimum-garantiefonds levensverzekeraars)

Besluit van 14 april 1995, Stb. 224, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding voor Liechtenstein
van het Besluit uitvoering overeenkomst betreffende de EER inzake verzekeringstoezicht 1994



181

Besluit van 25 oktober 1995, Stb. 532, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
toezicht natura-uitvaartverzekingsbedrijf.

Besluit van 14 april 1995, Stb. 224, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding voor Liechtenstein
van het Besluit uitvoering overeenkomst betreffende de EER inzake verzekeringstoezicht 1994

Besluiten van de Secretarissen-Generaal72

Besluit van 14 oktober 1940, Nr. 199/1940, van de Scretaris-Generaal van het Departement van Financiën
betreffende onderlinge molest-verzekeringsmaatschappijen.

Besluit van 22 november 1940, Nr. 213/1940, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën
en van Justitie betreffende bijzondere maatregelen op het gebied van het verzekeringswezen.

Besluit van 26 mei 1941, Nr. 115/1941, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën en van
Justitie, houdende wijziging van het Besluit Nr. 213/1940 betreffende bijzondere maatregelen op het gebied van het
verzekeringswezen.

Besluit van 14 november 1941, Nr. 218/1941, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken en
van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën, van Justitie, van Sociale Zaken, van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart en van Binnenlandsche Zaken betreffende het verzekeringswezen.

Besluit van 25 augustus 1942, Stcrt. 165, eerste besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische
Zaken ter uitvoering van het Besluit Nr. 218/1941 betreffende het verzekeringswezen (Besluit Verzekeringsraad
1942).

Besluit van 28 oktober 1942, Stcrt. 212, tweede besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische
Zaken tot uitvoering van het Besluit Nr. 218/1941 (Onderlinge Brand- en aanverwante verzekeraars).

Besluit van 12 september 1942, Nr. 117/1942, tweede besluit van de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart en van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken, houdende aanvulling van het
Besluit Nr. 206/1940 betreffende de opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het
bedrijfsleven.

Besluit van 20 januari 1943, Stcrt. 22, derde besluit van Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
tot uitvoering van het Besluit Nr. 218/1941 (Centrale Brandwaarborg-Maatschappij).

Besluit van 26 mei 1943, Stcrt. 106 (rectificatie in Stcrt. 118/1943), van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere
Economische Zaken tot wijziging van het Koninklijk besluit van 18 juli 1925 (Stb. 335) houdende een algemene
maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 27 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf.

Besluit van 29 juni 1943, Stcrt. 157, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot het
toekennen van de bevoegdheid aan de Verzekeringskamer tot verlenen van tijdelijke ontheffing van de verplichting,
omschreven in artikel 12 van het Koninklijk besluit van 18 juli 1925 (Stb. 335) houdende algemene maatregel van
bestuur, als bedoeld bij artikel 27 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf.

Besluit van 16 augustus 1943, Stcrt. 164, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
betreffende de toekenning van verordenende bevoegdheid aan de Hoofdgroep 'Verzekering' en tot deze hoofdgroep
behorende bedrijfs-, vak- en ondervakgroepen.
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Besluit van 16 augustus 1943, Stcrt. 164, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
houdende overdracht van enige bevoegdheden inzake de organisatie van het bedrijfsleven aan de Hoofdgroep
'Verzekering'.

Besluit van 6 december 1943, Stcrt. 240, vierde besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische
Zaken tot uitvoering en aanvulling van het Besluit Nr. 218/1941 (1e Saneeringsbesluit Assurantietussenpersonen).

Besluit van 24 januari 1944, Stcrt. 43, vijfde besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische
Zaken ter uitvoering van het Besluit Nr. 218/1941 (Kostenbesluit Verzekeringskamer m.u.v. levensverzekeraars).

Besluit van 24 januari 1944, Stcrt. 43, zesde besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische
Zaken tot uitvoering van het Besluit Nr. 218/1941 (Uitvaartverzorging).

Besluit van 16 oktober 1944, Stcrt. 201, zevende besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische
Zaken tot uitvoering van het Besluit Nr. 218/1941 (Uitbreiding, oprichting, fusie en liquidatie verzekeringson-
dernemingen).

Besluit van 1 februari 1945, Stcrt. 19, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot
uitvoering van Besluit Nr. 218/1941 (Besluit verzekeringsmoratorium).

Beschikkingen van Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken

Beschikking van 16 augustus 1943, Stcrt. 164, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot
nadere wijziging van de beschikking der Organisatiecommissie betreffende de organisatie van het verzekeringsbe-
drijf.

Beschikking van 16 augustus 1943, Stcrt. 164, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken tot
regeling van de zittingsperiode der voor de eerste maal benoemde of te benoemen voorzitters en plaatsvervangende
voorzitters van de Hoofdgroep 'Verzekering' en de daartoe behorende bedrijfs-, vak- en ondervakgroepen en
plaatselijke afdelingen, zomede der voor de eerste maal benoemde of te benoemen leden van de raden van bijstand
van bedoelde bedrijfsorganisaties.

Beschikking van 23 maart 1944, Stcrt. 61, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken ter
verlenging van de termijn van aanmelding bij bedrijfsgroep Makelaars in Assurantiën, Assurantiebezorgers en
Assurantieagenten als bedoeld in de Beschikking van 16 augustus 1943, Stcrt. 164, alsmede een algemene
ontheffing van art.1 en 3 van het vierde uitvoeringsbesluit .

Beschikking van 22 december 1943, Stcrt. 250, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken:
Ontheffing Besluit betreffende verzekeringswezen. (Algemene ontheffing van art. 1 en 3 van het vierde uitvoe-
ringsbesluit verzekeringswezen Stcrt. 240/1943).

Beschikking van 6 maart 1944, Stcrt. 59, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken ter
goedkeuring van een besluit van de Verzekeringskamer. (kostenomslag onderlingen)

Beschikking van 27 juni 1944, Stcrt. 131, van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken
betreffende ontheffingen van het 1e saneeringsbesluit Assurantietussenpersonen.

Ministeriële Regelingen

Beschikking van de Minister van Financiën van 24 oktober 1955, Stcrt. 208, tot uitvoering van artikel 3, zesde lid,
van de Wet Assurantiebemiddeling.
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Beschikking van de Minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken van 27 juni 1956, Stcrt.
125, tot uitvoering van artikel 15, tweede lid, van de Wet Assurantiebemiddeling (Beschikking regeling
afmakingscourtage).

Beschikking van de Minister van Financiën en van de staatssecretaris van Economische Zaken van 27 juni 1956,
Stcrt. 125, tot uitvoering van artikel 16 van de Wet Assurantiebemiddeling (Beschikking Regeling retourprovisie).

Beschikking van de Minister van Financiën van 27 juni 1956, Stcrt. 125, tot uitvoering van artikel 18, eerste lid, van
de Wet Assurantiebemiddeling (Beschikking regeling vergoeding voor toegewezen of in beheer gegeven
verzekeringen).

Beschikking van de Minister van Financiën van 27 juni 1956, Stcrt. 125, tot uitvoering van artikel 19, derde lid van
de Wet Assurantiebemiddeling (Beschikking vaststelling premie-incassokosten bij ontheffing van premie-incasso
door de verzekeraar).

Beschikking van de Minister van Financiën van 1 augustus 1957, Stcrt. 149, tot uitvoering van artikel 5, eerste lid,
van het Koninklijk besluit van 23 augustus 1956.

Beschikking van de Minister van Financiën van 16 oktober 1957, en van de staatssecretaris van Economische Zaken
van 24 januari 1958, Stcrt. 31/1958, tot wijziging van de Beschikking Regeling Retourprovisie.

Beschikking van de Minister van Financiën van 13 december 1957, Stcrt. 245, tot uitvoering van artikel 1, tweede
lid, sub d, van het Koninklijk besluit van 23 augustus 1956.

Beschikking van de Minister van Financiën van 14 oktober 1959, Stcrt. 201, tot wijziging van de Beschikking van
24 oktober 1955, Stcrt. 208.

Beschikking van de Minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken van 20 februari 1959, tot
uitvoering van artikel 14, derde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling.

Beschikking van de Minister van Financiën en van de staatssecretaris van Economische Zaken van 5 oktober 1961,
Stcrt. ?, tot uitvoering van artikel 14, derde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling

Beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 1964, Stcrt. 152, tot uitvoering van artikel 21, tweede lid,
van de Wet Assurantiebemiddeling (Model machtiging).

Beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 1964, Stcrt. 152, tot uitvoering van artikel 21, vierde lid, van
de Wet Assurantiebemiddeling (Ontheffingsregeling gevolmachtigde agent).

Beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 1964, Stcrt. 152, tot uitvoering van artikel 23, eerste lid,
onder a, van de Wet Assurantiebemiddeling (Model volmacht).

Beschikking van de Minister van Financiën van 11 maart 1966, Stcrt. 53, tot uitvoering van artikel 5, eerste lid, van
het Koninklijk besluit van 23 augustus 1956, Stb. 485, en van het Koninklijk besluit van 26 juni 1964, Stb. 283.

Beschikking van 6 maart 1976, Stcrt. 65 (afgifte bewijs betrouwbaarheid).

Besluit van 25 augustus 1967, no.B 7/11446 (Instructie Verzekeringswezen).

Beschikking van de Minister van Financiën van 4 mei 1972, Stcrt. 90, tot wijziging van de Beschikking van 13 juli
1964, Stcrt. 152, tot uitvoering van artikel 21, vierde lid van de Wet Assurantiebemiddeling.
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Beschikking van de Minister van Financiën van 7 oktober 1974, Stcrt. 198, tot uitvoering van artikel 3, zesde lid,
van de Wet Assurantiebemiddeling.

Regeling van de Minister van Justitie van 2 april 1976, Stcrt. 81, inzake afgifte bewijzen van betrouwbaarheid en
van non-faillissement

Beschikking van de Minister van Financiën van 19 april 1977, Stcrt. 94, tot wijziging van de Beschikking van 27
juni 1956, Stcrt. 125 (Regeling afmakingscourtage).

Regeling van de Minister van Justitie van 31 juli 1979, Stcrt. 159, inzake afgifte bewijzen van betrouwbaarheid en
van non-faillissement.

Beschikking van de Minister van Financiën van 24 november 1980, Stcrt. 234, tot wijziging van de Beschikking
van 11 maart 1966, Stcrt. 53 (Regeling examens).

Besluit van 21 januari 1986, Stcrt. 15, tot aanwijzing van representatieve organisaties van verzekeraars.

Besluit van 21 februari 1986, Stcrt. 40 tot uitvoering van artikel 41, derde lid, van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Solvabiliteitscertificaat schadeverzekeringsbedrijf).

Regeling van de Minister van Financiën van 20 mei 1987, no.387-4930 (Stcrt. 99) tot uitvoering van artikel 41,
derde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Solvabiliteitscertificaat schade - levensverzekeringsbedrijf).

Beschikking van de Minister van Financiën van 21 mei 1987, Stcrt. 99, tot aanwijzing van representatieve
organisaties van verzekeraars.

Regeling van de Minister van Financiën van 23 juli 1987, Stcrt. 142, betreffende examens assurantiebemiddeling.

Besluit van 25 februari 1988, (Stcrt.44/1988) (ontheffing van verplichting minimum bedrag garantiefonds).

Besluit van de Minister van Financiën van 23 december 1988, Stcrt. 250, tot wijziging van de Beschikking van 13
juli 1964, Stcrt. 152, tot uitvoering van artikel 21, vierde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling, en tot wijziging
van de Beschikking van 13 juli 1964, Stb. 152, tot uitvoering van artikel 23, eerste lid, onder a, van de Wet
Assurantiebemiddeling.

Besluit van de Minister van Financiën van 14 maart 1990, Stcrt. 52, tot wijziging van de Beschikking van 13 juli
1964, Stcrt. 152, tot uitvoering van artikel 21, vierde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling.

Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken van 27 maart 1991, Stcrt. 61
(Regeling informatieplicht).

Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Regeling overname premie-incasso).

Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Model machtiging).

Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Ontheffingsregeling Gevolmachtigde Agent).

Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Model Volmacht).

Regeling van de Minister van Financiën van 27 maart 1991, Stcrt. 61 (Regeling examens assurantiebemiddeling).
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Beschikking van de Minister van Financiën van 12 augustus 1992, Stcrt.
159, tot aanwijzing van de Verzekeringskamer

Regeling van de Minister van Financiën van 6 juli 1993, Stcrt. 128 (rectificatie Stcrt. 129 en 125).

Regeling van de Minister van Financiën van 24 mei 1994, Stcrt. 97, houdende uitvoering van artikel 51 van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Regeling informatieverstrekking aan de verzekeringsnemer).

Regeling van de Minister van Financiën van 24 mei 1994, Stcrt. 97, houdende uitvoering van artikel 186, eerste lid,
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1994)

Regeling van de Minister van Financiën van 7 juni 1994, Stcrt. 112, houdende uitvoering van de artikelen 25,
tweede lid, onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Regeling programma van werkzaamheden
verzekeringsbedrijf 1994).

Besluit van de Minister van Financiën van 7 juni 1994, Stcrt. 112, houdende uitvoering van artikel 187, tweede lid,
laatste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit aanwijzing representatieve organisaties van
verzekeraars 1994).

Regeling van de Minister van Financiën van 29 juni 1994, Stcrt. 121, houdende uitvoering van artikel 203 van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Regeling overgangsbepalingen in verband met de derde richtlijn
schadeverzekering en de derde richtlijn levensverzekering).

Regeling van de Minister van Financiën van 29 juni 1994, Stcrt. 121, tot uitvoering van artikel 8, tweede lid van het
Besluit technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994 (Regeling beleggingen technische voorzieningen
verzekeringsbedrijf 1994).

Regeling van de Minister van Financiën van 1 december 1995, Stcrt. 237, houdende uitvoering van artikel 186,
eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en van artikel 91, eerst lid, van de Wet toezicht natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf (Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996).

Regeling van de Minister van Financiën van 1 december 1995, Stcrt. 237, houdende uitvoering van artikel 12,
tweede lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Regeling programma van werkzaamheden
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf).

Regeling van de Minister van Financiën van 1 december 1995, Stcrt. 237, houdende uitvoering van artikel 92,
tweede lid, laatste volzin, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Besluit aanwijzing representa-
tieve organisaties van natura-uitvaartverzekeraars)

Regeling van de Minister van Financiën van 8 december 1995, Stcrt. 241, houdende uitvoering van artikel 25 van
de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Regeling informatieverstrekking WTN).

Beschikkingen ministers

Beschikking van de Minister van Financiën van 12 augustus 1992, Stcrt. 159, tot aanwijzing van de
Verzekeringskamer.
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Regelingen Verzekeringskamer

Voorlopige regeling inzake Levensverzekeringsmaatschappijen in afwachting van definitieve regeling bij
Koninklijk besluit, van 20 mei 1940 (Levensverzekering-Maatschappijen-Moratorium).

Circulaire van de Verzekeringskamer van 9 oktober 1973 aan de Levensverzekeringsmaatschappijen en de
Spaarkassen (premievrije en afkoopwaarden van pensioenverzekeringen).

Bekendmaking van de Verzekeringskamer van 17 juni 1976 (Stcrt.124/1976) betreffende toepassing eerste EEG-
richtlijn betreffende het schadeverzekeringsbedrijf

Circulaire van de Verzekeringskamer van 28 oktober 1980 aan de binnenlandse levensverzekeringsmaatschappijen,
spaarkasondernemingen en begrafenis fondsen (gegevens inzake hypothecaire geldleningen).

Memorandum van de Verzekeringskamer van december 1980 inzake oprichting van besloten vennootschappen die
activiteiten in de pensioensfeer ten doel hebben.

Circulaire van de Verzekeringskamer van 27 maart 1984 aan de levensverzekeringsmaatschappijen (inlichtingen
over de inrichting van het bedrijf).

Circulaire van de Verzekeringskamer van 12 december 1984 aan de verzekeraars (nieuwe verslagstaten).

Besluit van de Verzekeringskamer van 9 januari 1986 tot uitvoering van artikel 20, derde lid, tweede volzin, van de
Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (model van de akte van aanstelling van de vertegenwoordiger).

Besluit van de Verzekeringskamer van 9 januari 1986 tot uitvoering van artikel 20, derde lid, tweede volzin, van de
Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (model van de akte van aanstelling van de natuurlijke persoon).

Besluit van de Verzekeringskamer van 24 januari 1986 tot uitvoering van artikel 12 tweede lid, tweede volzin van
de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (aanvraagformulier voor een vergunning).

Brief van 14 april 1986 aan de Vereniging van Assurantiegevolmachtigden.

Brief van de Verzekeringskamer van 14 april 1986, aan de Assurantiegevolmachtigden ter beurse van Amsterdam
en Rotterdam (inzake de toepassing van het vijfde en zesde lid art.83 WTV).

Besluit van de Verzekeringskamer van 17 maart 1986 tot uitvoering van artikel 1, derde lid, eerste volzin, van het
Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (Aanvraagformulier voor een verklaring).

Circulaire van de Verzekeringskamer van 18 juli 1986, no. WTS/Circ. 1986/18, tot uitvoering van de art. 18 en 22
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Deskundigheid en betrouwbaarheid van personen).

Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 20, vierde lid laatste volzin, van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Model van de akte van aanstelling van de vertegenwoordiger)

Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 20, vierde lid, laatste volzin, van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Model van de akte van aanstelling van de natuurlijke persoon)

Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 12, tweede lid, laatste volzin, van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van schadeverzekeraars met
zetel in Nederland)
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Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 12, tweede lid, laatste volzin, van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van schadeverzekeraars met
zetel buiten Nederland)

Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 12, tweede lid, laatste volzin, van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van levensverzekeraars met
zetel in Nederland).

Besluit van de Verzekeringskamer van 16 juli 1987 tot uitvoering van artikel 12, tweede lid, laatste volzin, van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van levensverzekeraars met
zetel buiten Nederland).

Circulaire van de Verzekeringskamer van 6 maart 1990, no. WTV/S 1990/07, inzake art.28, zesde lid, van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf (Solvabiliteitsmarge WTZ-verzekeringen).

Besluit van de Verzekeringskamer van 10 juli 1990, no. 2.111/90-863, tot uitvoering van artikel 29a, vierde lid, van
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (vaststelling modellen van certificaten voor het verrichten van diensten).

Besluit van de Verzekeringskamer van 17 juli 1990 tot uitvoering van artikel 20, vierde lid, laatste volzin van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Model no. 0.90.31 van de akte van aanstelling van de vertegenwoordiger).

Besluit van de Verzekeringskamer van 17 juli 1990 tot uitvoering van artikel 20, vierde lid, laatste volzin van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Model no. 0.90.32 van de akte van aanstelling van de natuurlijke persoon).

Circulaire van de Verzekeringskamer van 29 november 1990, no. WTV/L 1990-36, inzake art.28, zesde lid, van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Solvabiliteitsmarge beleggingsafhankelijke verzekeringen).

Circulaire van de Verzekeringskamer van 29 november 1990, no. WTV/L 1990-37, inzake art.37, eerste lid, en 42,
eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Winstgarantievoorziening).

Besluit van de Verzekeringskamer van 28 mei 1991, no.2.111/91-430, Stcrt. 109; rectificatie in Stcrt. 124) inzake
financiële gegevens met betrekking tot het verrichten van diensten.

Circulaire van de Verzekeringskamer van 5 november 1991, no. WTV/S 1991/35, inzake de art.39, eerste lid, en 44,
eerste lid van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Solvabiliteitsmarge voor ziektekostenverzekeringen).

Besluit van de Verzekeringskamer van 13 december 1991, no. 2.111/91-1608, Stcrt. 250, tot uitvoering van artikel
2, eerste lid, van het besluit technische voorzieningen verzekeringsbedrijf (Actuariële voorziening
ziektekostenverzekeringen).

Besluit van de Verzekeringskamer van 22 januari 1992 tot uitvoering van artikel 1, derde lid, eerste volzin, van het
Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (Aanvraagformulier no. 0.92.05 voor een verklaring).

Besluit van de Verzekeringskamer van 9 november 1992, no. 2.111/92-1867 (modellen van certificaten voor het
verrichten van diensten) ?

Besluit van de Verzekeringskamer van 23 november 1992 tot uitvoering van artikel 12, tweede lid, laatste volzin,
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Aanvraagformulier no.0.92.19 voor een vergunning ten behoeve van
schadeverzekeraars met zetel in Nederland)
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Besluit van de Verzekeringskamer van 23 november 1992 tot uitvoering van artikel 12, tweede lid, laatste volzin,
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Aanvraagformulier no.0.92.20 voor een vergunning ten behoeve van
schadeverzekeraars met zetel buiten Nederland)

Besluit van de Verzekeringskamer van 23 november 1992 tot uitvoering van artikel 12, tweede lid, laatste volzin,
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Aanvraagformulier no.0.92.17 voor een vergunning ten behoeve van
levensverzekeraars met zetel in Nederland)

Besluit van de Verzekeringskamer van 23 november 1992 tot uitvoering van artikel 12, tweede lid, laatste volzin,
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Aanvraagformulier no.0.92.18 voor een vergunning ten behoeve van
levensverzekeraars met zetel buiten Nederland)

Besluit van 23 november 1992, no.2.111/92-1949, Stcrt. 237, inzake financiële gegevens met betrekking tot
diensten.

Besluit van de Verzekeringskamer van 25 januari 1993, no.2.111/93-55, Stcrt. 19, (Actuariële voorziening
ziektekosten verzekering)?

Circulaire van de Verzekeringskamer van 15 januari 1993, no. WTV/L 1993/01, inzake art.37, eerste lid en art.42,
eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Rekenrentevoet).

Circulaire van de Verzekeringskamer van 25 januari 1993, no. WTV/L 1993/03, inzake de art.37, eerste lid, en 42,
eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Winstgarantievoorziening).

Circulaire van 10 maart 1993, aan de ondernemings-en bedrijfspensioenfondsen, de schade- en levensverzekeraars
en de centrale organisaties van werkgevers en werknemers (WAO-problematiek).

Circulaire van 4 juni 1993, inzake het begrip levensverzekering (nadere criteria voor het begrip levensverzekering).

Circulaire van 3 december 1993, inzake het begrip levensverzekering (Toepassing van het rapport en de
overgangsregeling).

Regeling van de Verzekeringskamer van 13 juni 1994, Stcrt. 120, houdende uitvoering van de artikelen 74, vierde
lid, 102, derde lid, 114, tweede lid, en 119 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 5, tweede lid van
het besluit vrijgestelde onderlinge waarborg maatschappijen 1994 (Regeling opgave financiële gegevens
verzekeringsbedrijf 1994).

Regeling van de Verzekeringskamer van 13 juni 1994, Stcrt. 120, houdende uitvoering van artikel 40, derde lid, van
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Regeling modellen akten van aanstelling 1994).

Regeling van de Verzekeringskamer van 20 juni 1994, Stcrt. 121, houdende uitvoering van artikel 181, zesde lid,
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Richtlijnen wijzigingen consumentenverzekeringen 1994).

Regeling van de Verzekeringskamer van 27 juni 1994, Stcrt. 122, houdende uitvoering van artikel 1, tweede lid, van
het Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994 (Regeling aanwijzingen staten verzekeringsbedrijf 1994).

Regeling van de Verzekeringskamer van 27 juni 1994, Stcrt. 122, houdende uitvoering van artikel 1, vijfde lid van
het besluit staten verzekeringsbedrijf 1994, (Regeling indiening staten verzekeringsbedrijf 1994).

Regeling van de Verzekeringskamer van 27 juni 1994, Stcrt. 122; rectificatie in Stcrt. 131, houdende uitvoering van
artikel 7 van het Besluit technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994 (Regeling actuariële voorziening
ziektekostenverzekering 1994).
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Regeling van de Verzekeringskamer van 29 juni 1994, Stcrt. 126, houdende uitvoering van artikel 3, tweede lid, van
het Besluit uitvoering overeenkomst EEG/Zwitserland inzake verzekeringstoezicht 1994 (Regeling model certificaat
Zwitserse schadeverzekeraars 1994).

Circulaire van 18 augustus 1994, no. 1.332/94-871, (Actuariële principes).

Circulaire van 10 november 1994, no. WTV/L/S 1994/34, (Hoofdelijke aansprakelijkheid en zekerheid voor
schulden van derden).

Regeling van de Verzekeringskamer van 16 december 1994, Stcrt. 248, tot wijziging van de Regeling actuariële
voorziening ziektekostenverzekering 1994.

Regeling van de Verzekeringskamer van 20 december 1994, Stcrt. 249 (rectificatie in Stcrt. 14, 1994), houdende
uitvoering van artikel 2, vierde lid, van het Besluit technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994. (Regeling
maximum rentepercentages en voorzichtigheidsmarges levensverzekeringsbedrijf 1994).

Circulaire van de Verzekeringskamer van 4 januari 1995 aan de levensverzekeringsmaatschappijen
(pensioenvoorzieningen van de levensverzekeringsmaatschappijen).

Circulaire van 4 januari 1995, no. 1.332/94-871 (U-rendement).

Circulaire van de Verzekeringskamer van 24 april 1995, no. WTV/L+S 1995/01 (Financiële derivaten).

Regeling van de Verzekeringskamer van 11 december 1995, Stcrt. 248 (rectificatie in Stcrt. 11/1996) tot wijziging
van de Regeling actuariële voorzieningen ziektekostenverzekering 1994.

Regeling van de Verzekeringskamer van 11 december 1995, Stcrt. 248 (Regeling voorziening veroudering
ziektekostenverzekeringen).

Regeling van de Verzekeringskamer van 14 december 1995, Stcrt. 245, houdende uitvoering van artikel 21, tweede
lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Regeling modellen akte van aanstelling WTN).

Regeling van de Verzekeringskamer van 14 december 1995, Stcrt. 245, houdende uitvoering van artikel 50 van de
Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Regeling opgave premies dienstverrichting natura-uit-
vaartverzekeringsbedrijf).

Circulaire van 21 december 1995, (Begrenzingen aanvullende verzekeringen).

SER verordeningen

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 14 oktober 1955, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE
14/1955, betreffende de bedragen bedoeld in de artikelen 3, vierde lid, en 8, vijfde lid, van de Wet
Assurantiebemiddeling.

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 14 oktober 1955, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr. RE
22/1955, houdende regelen als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling.



190

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 13 november 1959, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr.
RE/10, als bedoeld in artikel 5, derde lid, en artikel 10, eerste lid, van de Wet Assurantiebemiddeling (Verordening
bewijsstukken vakbekwaamheid assurantiebemiddeling).

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 22 september 1961, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr.
RE 3/1961, als bedoeld in artikel 5, derde lid en artikel 10, eerste lid, van de Wet Assurantiebemiddeling
(Verordening bewijsstukken vakbekwaamheid loondienstagenten 1961).

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25 januari 1963, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 1963,
nr. RE 4/1963, houdende regelen krachtens welke de afgifte plaatsvindt van de in artikel 5, lid 3, van de Wet
Assurantiebemiddeling bedoelde bewijsstukken (Verordening bewijsstukken assurantiebemiddeling).

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 november 1972, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr.
RE 19/1972 (Verordening retributies assurantiebemiddeling).

SER-Verordening van 12 juli 1991 (Verklaringen assurantiebemiddelingsbedrijf 1991).

Overige

Brief van de Minister van Financiën 14 mei 1981 aan de voorzitter van de Tweede kamer der Staten- Generaal ,
Tweede kamer 15612, no. 5, (waarin opgenomen het Memorandum inzake het ten aanzien van banken en
verzekeringsmaatschappijen te voeren structuurbeleid bestemd voor de representatieve organisaties van krediet- en
verzekeringswezen).

Brief van de Minister van Financiën van 11 februari 1982 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, Tweede Kamer 15612, no.6, (wijziging structuurbeleid m.b.t. hypotheekbanken).

Brief van de Minister van Financiën van 29 december 1983 aan de voorzitter van de Tweede kamer der staten-
Generaal, Tweede Kamer 15612, no.7, (termijn structuurbeleid)

Brief van de Minister van Financiën van 25 juni 1986 aan de Voorzitter van de Tweede-Kamer der Staten- Generaal
(Tweede Kamer 1985-1986, 19200 Hoofdst. IXB, no.43) (waarin opgenomen het Memorandum voor de representa-
tieve organisaties van het krediet- en verzekeringswezen inzake het na 1986 te voeren structuurbeleid)

Brief van de Minister van Financiën van 29 juni 1994, Stcrt. 122/1994 aan de Verzekeringskamer
(mandateringsbrief structuurbeleid).

Protocol van 14 september 1990, houdende afspraken tussen De Nederlandsche Bank NV en de Verzekeringskamer
inzake het vanaf 1 januari 1990 te voeren structuurbeleid ten aanzien van banken en verzekeraars (Protocol
structuurbeleid).

Protocol van 3 mei 1994, Stcrt. 125, houdende afspraken tussen De Nederlandsche Bank NV en de
Verzekeringskamer over de wijze waarop financiële conglomeraten worden betrokken bij het toezicht op de daartoe
behorende kredietinstellingen en verzekeraars (Protocol financiële conglomeraten).

Statuten van de Stichting Verzekeringskamer gevestigd te Apeldoorn, blijkens akte van oprichting van 5 augustus
1992.
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Notenapparaat
1 PIVOT-rapport nr.40: Geregeld Toezicht: een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van de regulering van en het toezicht op de centrale bank, het

kredietwezen, het effectenverkeer, het giroverkeer (en de Rijkspostspaarbank), het voorkomen van het witwassen van uit criminele activiteiten verkregen gelden, en het financiële

verkeer in buitengewone omstandigheden, 1940-1995.

2 In voorbereiding is een PIVOT-rapport waarin het toezicht op de pensioen- en spaarfondsen beschreven wordt.

3 Vaak wordt er in de loop van het proces nog veel  meer papier/ electronische informatie geproduceerd. Dit papier wordt de ‘neerslag van de handeling’ genoemd. Het is dus niet

hetzelfde als het product dat een veel formelere status heeft. Als een handeling bewaard wordt, wordt wel alle neerslag die bij de handeling hoort bewaard.

4 In voorbereiding is een PIVOT-rapport waarin de overige handelingen uit de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen behandeld worden. Zie ook: PIVOT-rapport

nr.18 over Rijksdienst voor het wegverkeer.

5 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën (hoofdstuk IXB) voor het jaar 1995, memorie van toelichting, p.13.

6 Zie voor de rol van de Minister van Financiën ten aanzien van de Rijksbegroting: Wet van 8 december 1976 (Stb. 671), houdende regeling van het beheer van 's Rijks financiën

(Comptabiliteitswet 1976).

7 Rapport Administratieve Organisatie Directie Binnenlands Geldwezen (september 1993), p.4-5.

8 Ministerie van Financiën: Introductie, p.16.

9 Het betrof hier naast toezicht (zie paragraaf 3.2 ) ook handelingen die voortvloeiden uit de afwikkeling van oorlogsschade en de na-oorlogse geldzuivering. Daarnaast werden in

de Noodwet financieel verkeer voorzieningen getroffen voor molestverzekeringen. Zie hiervoor de PIVOT-rapporten 'Gepaste vergoeding' (in voorbereiding), 'Geld speelt een

hoofdrol' (in  voorbereiding) en Geregeld toezicht.

10 Nota van toelichting bij Besluit van 20 augustus 1987, houdende wijziging van de Instructie voor de Verzekeringskamer, Stb. 397.

11 Vermaat & Oosenbrug (1994) p.15.

12 Schuurman & Jordens nr. 134 (Zwolle 1955) p.4, 8-9.

13 Gegevens Verzekeringskamer.

14 Vermaat (1995) p.81-83.

15 Gegevens Verzekeringskamer.

16 Vermaat & Oosenbrug (1994) 27, 30, 46. 

17 Borchardt (1994) p.8; Borchardt (1995) p.25.

18 Vermaat & Oosenbrug (1994) 30.

19 Verdrag van Rome van 25 maart 1957.

20 Memorie van Toelichting Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf, Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 612, nr.3, p.2-3.

21 Vermaat & Oosenbrug (1994) 40.

22 Vermaat & Oosenbrug (1994) 31-33.

23 Zie hiervoor PIVOT-rapport 'Geregeld Toezicht'.

24 Zie voor het Memorandum inzake het ten aanzien van banken en verzekeringsmaatschappijen te voeren structuurbeleid en de wijzigingen daarin de brieven van de Minister van

Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 14 mei 1981 (TK 1980-1981, 15612, nr.5), 11 februari 1982 (TK 15612, no.6), 29 december 1983 (TK 15612, no. 7) en 25

juni 1986 (1985-1986, 19200 Hoofdst.IXB, no. 43).

25 Zie hiervoor PIVOT-rapport 'Geregeld Toezicht'.

26 Memorie van Toelichting bij de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf, TK 15612, nr.3, p.9-10.

27 Brief van de Minister van Financiën aan de Verzekeringskamer van 29 juni 1994, gepubliceerd in Stcrt. 122.

28 Ministerie van Financiën: Introductie, p.37

29 Duijkersloot & Landsmeer (1992) p.171-176; Koelewijn & Mannee (1987) p.197-211. In 1997 is dit Protocol overigens aangepast.

30 Gales & Gerwen (1988) p.19; Gerwen & Verbeek (1995) p.26. Overigens bestond er sinds 1917 via de successiewetgeving voor buitenlandse verzekeraars een verplichting tot

borgstelling. Deze Wet van 23 mei 1917 (Stb. 436) tot het stellen van waarborgen, dat buitenlandse verzekeraars de hun bij de Successiewet opgelegde verplichtingen nakomen,

bleef tot 1987 van kracht. Zie hiervoor het PIVOT-rapport: Belastingen: de geheiligde schuld.

31 Wet van 29 april 1921, Stb. 695, houdende voorschriften ten aanzien van levensverzekeringsmaatschappijen, welke bijzondere voorziening behoeven.

32 Verzekeringskamer (1948) p.98.

33 Van Beek (1966) p.10-12.

34 Verordening 218/1941 van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken en van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën, van Justitie, van

Sociale Zaken, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Binnenlandsche Zaken in: Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche Gebied 1941. Daarnaast werden op

andere beleidsterreinen maatregelen genomen die van invloed waren op het verzekeringsbedrijf, maar niet vallen onder de noemer toezicht. Zie hiervoor o.a. de RIO's over geldzui-

vering (Geld speelt een hoofdrol), deviezen (in voorbereiding).
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35 De Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart was op grond van Besluit Nr.206/1940 verantwoordelijk voor de opbouw van een zelfstandige organisatie van

het bedrijfsleven.

36 Besluit van 12 september 1942, Nr.117/1942; tweede besluit van de Secretaris-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere

Economische Zaken, houdende aanvulling van het Besluit Nr.206/1940 betreffende de opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven.

37 Besluit verviel met ingang van 15 februari 1953 ingevolge art.1 Wet Bezettingsmaatregelen IV 1953. De bedrijfsorganisaties zijn dus tot 1953 op basis van dit besluit actief

geweest. Daarna werd de organisatie van het bedrijfsleven geregeld via de wet Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. De bedrijfsorganisaties voor verzekeraars werden echter niet

gecontinueerd.

38 Memorie van toelichting op de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf p.1-2, zoals gevonden in Schuurman & Jordens nr. 134 (Zwolle 1991) zesde druk, p.XVI.

39 Op 7 januari 1955 werd te Brussel een verdrag ondertekend (Trb.1955, nr.16), een jaar later gevolgd door een aanvullende overeenkomst (Trb.1956, nr.75) te Den Haag. Hoewel

deze verdragen niet bekrachtigd werden, vormden ze wel de directe aanleiding voor de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

 40 Vermaat & Oosenbrug (1994) p.30.

 41 Memorie van toelichting op de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (1978 - 1979) p.2-3.

42 Vermaat & Oosenbrug (1994) p.31.

43 Van Nus (1995) p.559-560.

44 M.v.T. Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf p.2-3, zoals gevonden in Schuurman & Jordens nr.134 (1991) p.XVI-XVII.

45 Bij besluit van 19 oktober 1990 heeft de SER ingesteld een Commissie van Advies Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf, waarin ook consumenten zitting hebben. Gevonden in

Schuurman & Jordens nr.134 (1991) p.XXVI

46 Memorie van toelichting, zoals gevonden in Schuurman & Jordens nr. 134 (1991) p.XXXII-XXXIV.

47 Jaarverslag Verzekeringskamer (1995) p.48-49.

48 Schuurman & Jordens nr.62, (1996) p.XIII-XV.

49 Hoewel in de aanhef staat dat de voordracht geschiedt door de Minister van Justitie, mede namens de Minister van Financiën, is de eerste ondertekenaar van het amvb de

Minister van Financiën.

50 Gewijzigd werden uitvoeringsbesluiten WOL, WOS en WAM. Voor de WOL: uitvoeringsbesluiten van 29 februari 1924, Stb. 24 (buitenlandse verzekeringsmaatschappijen) en

van 25 februari 1938, Stb. 242, (zekerheid in buitenland gevestigde ondernemingen).

51 Amvb strekt mede ter uitvoering van art.21 van de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf. Voor handelingen op basis van dit amvb zie verderop in deze paragraaf .

52 Amvb strekt mede tot uitvoering van art.2.3 van de Wet toezicht Schadeverzekeringsbedrijf. Voor handelingen op basis van dit amvb zie verderop in deze pargraaf.

53 De Minister van Sociale Zaken was tussen 1952 en 1992 op grond van een aantal pensioenwetten bovendien bevoegd personen aan de Verzekeringskamer toe te voegen. Zie

hiervoor het institutioneel onderzoek naar sociale verzekeringen (in voorbereiding) dat door J. Van der Meer bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid werd

uitgevoerd.

54 Model van de verklaring werd vastgesteld bij KB van 13 september 1923, nr.21. Dit besluit werd niet gepubliceerd in Staatsblad of Staatscourant.

55 De meeste van deze financiële eisen waren gebaseerd op de WOL. Er was echter nog een andere wet die buitenlandse verzekeraars verplichtte tot het aanhouden van extra

financiële waarborgen. Dit was de Wet van 23 mei 1917 (Stb. 436) tot het stellen van waarborgen, dat buitenlandse verzekeraars de hun bij de Successiewet opgelegde

verplichtingen nakomen. Deze wet was van kracht tot 1987. Zie hiervoor het PIVOT-rapport: Belastingen: de geheiligde schuld.

56 Nadere regels voor deze inlichtingen werden vastgesteld bij het Besluit van 2 november 1923 (Stb. 501), zoals gewijzigd bij het Besluit van 3 november 1937 (Stb. 250).

57 Verzekeringskamer (1948) p.160.

58 Verzekeringskamer (1948) p.159.

59  Ook wel bekend als Eerste saneeringsbesluit Assurantietussenpersonen

60 Ingesteld door Secretaris-Generaal voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart bij twee Uitvoeringsbesluiten in Stcrt. 221/1940.

61 '... alsmede advisering aan de overheid of instellingen buiten de overheid voorzoveel zulks uit de hierbedoelde taken voortvloeit, zomede al hetgeen in de ruimste zin met het

vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.'

62 Gewijzigd werden de uitvoeringsbesluiten WOL, WAM en WOS. Voor de WOS: het Besluit van 20 februari 1967, Stb.112, houdende regelen ter uitvoering van de wet op het

schadeverzekeringsbedrijf en van art. 28 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

63 Amvb strekt mede ter uitvoering van art.8 van de WOL.

64 Gewijzigd werden Regeling Lloyd's (Stb.145/1967) en Regeling bijzondere vrijstellingen schadeverzekeringsbedrijf (Stb.146/1967).

65 Sinds de invoering van de WTV 1993 staan  Lloyds Underwriters niet meer onder toezicht van de Verzekeringskamer. Het Besluit bijzondere regeling Lloyds Underwriters werd

daarmee overbodig.

66 De conferentie van toezichthoudende autoriteiten in de EEG heeft het model vastgesteld voor het certificaat dat ondernemingen met zetel in een van de Lid-staten moet over-

leggen aan de toezichthoudende autoriteit van de lid-staat waarin zij een bijkantoor of agentschap wil vestigen. Het model van de door de Verzekeringskamer af te geven certifica-

ten, wordt krachtens artikel 41.4 bij Ministeriële beschikking conform dit communautaire model vastgesteld. 1e N.v.W. p. 22, zoals gevonden in S&J nr.138 (1988) p.46.

67 Strekt mede ter uitvoering van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeraars.
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68 '... alsmede advisering aan de overheid of instellingen buiten de overheid voorzoveel zulks uit de hierbedoelde taken voortvloeit, zomede al hetgeen in de ruimste zin met het

vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

69 De Minister van Sociale Zaken was tussen 1952 en 1992 op grond van een aantal pensioenwetten bovendien bevoegd personen aan de Verzekeringskamer toe te voegen. Zie

hiervoor het institutioneel onderzoek Sociale verzekeringen van Jvd Meer (in voorbereiding).

70 '... alsmede advisering aan de overheid of instellingen buiten de overheid voorzoveel zulks uit de hierbedoelde taken voortvloeit, zomede al hetgeen in de ruimste zin met het

vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.'

71 Zie ook de toetredingsaktes voor Griekenland (PB EG L291 van 19 november 1972), Spanje en Portugal (PB EG L 302 15 november 1985), Oostenrijk, Finland en Zweden (PB

EG C 241 29 augustus 1994).

72 De aanduiding 'Nr.' gevolgd door een jaartal verwijst naar het nummer in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlands gebied.


