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Warning Notice – Circular – Advisory  
ericht 01-007 Westward Insurance Company

N.V 
s contain the names of entities/persons and/or associates recently brought to BNA’s 
gh some form of notice, inquiry or complaint. If these entities and/or associates are 
r out of the Netherlands Antilles, they may be violating provisions of the Supervision 
nancial regulation,1 thereby affecting the integrity of the financial sector. 

list of entities on previous Warning Circulars, Notices or Advisories is available on 
 at www.centralbank.an. 

HT NO. 01/007 

 de Nederlandse Antillen heeft op vrijdag 2 maart jl. de vergunning voor het 
n een verzekeringsbedrijf van de naamloze vennootschap Westward Insurance 
., nader te noemen Westward, ingetrokken. 

ngsbedrijf  is weliswaar hier op Curaçao gevestigd, maar sluit uitsluitend in 
hadeverzekeringen af voor fietsen. Daarbij bediende Westward zich tot voor kort 
npersoon, de zich in Nederland gevestigde besloten vennootschap Ibas Ede B.V. 
 vennootschap is door een rechtbank in Nederland in staat van faillissement 

nt te zijn ingelicht, heeft de Bank van de Nederlandse Antillen onmiddellijk een 
gesteld. Uit dat onderzoek is voorshands gebleken dat Westward niet voldeed aan 
 eisen. Op grond daarvan heeft de Bank de vergunning voor het voeren van een 
edrijf van Westward ingetrokken.  

                          
s, either jointly or separately, the 1994 National Ordinance on Supervision of the Banking and Credit System, 1990 National Ordinance on 

nsurance Sector and their respective implementation decrees, the 1985 National Ordinance on the Supervision of Corporate Pension Funds, 

nance on the Insurance Brokerage Business, the 1998 National Ordinance on the Supervision of Stock Exchanges, the 2002 National 

vision of Investment Institutions and Administrators, the 2003 National Ordinance on the Supervision of Trust Service Providers, and also 

isory regulations. 

1

http://www.centralbank.an/
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Het onderzoek is nog niet afgerond. Naar gelang de vorderingen van het onderzoek zal de 
Bank zo nodig handelend optreden. 
 
 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
Willemstad 7 maart 2001 
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