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These Warnings contain the names of entities/persons and/or associates recently brought to BNA’s 
attention through some form of notice, inquiry or complaint. If these entities and/or associates are 
operating in/or out of the Netherlands Antilles, they may be violating provisions of the Supervision 
Act or other financial regulation,1 thereby affecting the integrity of the financial sector. 
 
A cumulative list of entities on previous Warning Circulars, Notices or Advisories is available on 
BNA’s website at www.centralbank.an. 
 

PERSBERICHT 07/004 
 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom Seguros Curiel N.V. en de vele vragen die gerezen 
zijn in verband hiermede maakt de Bank van de Nederlandse Antillen het volgende  bekend.  
 
In overleg met de Bank heeft de politie besloten om gedurende deze dagen een gedoogbeleid te 
voeren ten aanzien van degenen die over een door Seguros Curiel afgegeven verzekeringsbewijs 
beschikken. Dit impliceert dat de politie in principe niet zal optreden tegen degenen die over een 
verzekeringsbewijs van Seguros Curiel beschikken dan wel die als gevolg hiervan hun verplichting 
tot betaling van de motorrijtuigbelasting niet hadden kunnen nakomen. In principe, omdat de 
weggebruiker wél zijn andere papieren, waaronder een geldige keuringskaart, in orde dient te 
hebben.  
 
De Bank zal gedurende deze dagen in onderhandeling treden met de verschillende verzekeraars 
die wel over de vereiste vergunning beschikken teneinde het ertoe te brengen dat de klanten van 
Seguros Curiel binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek over een geldig verzekeringsbewijs kunnen 
beschikken.  
 
Eenieder die over een door Seguros Curiel afgegeven verzekeringsbewijs beschikt dient gezien het 
feit dat het hier om een niet-geldige dekking gaat, zich in hun eigen belang, zo min mogelijk met 
hun voertuig op de openbare weg te begeven. Mocht dit toch noodzakelijk blijken te zijn dan dient 
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(gedoogbeleid) 

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

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

the 2003 National Ordinance on the Insurance Brokerage Business, the 1998 National Ordinance on the Supervision of Stock Exchanges, the 2002 National 

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

other and future supervisory regulations. 
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hierbij extra voorzichtigheid betracht te worden.  
 
Degenen die een boete opgelegd hebben gekregen, hetzij omdat zij over een verzekeringsbewijs 
van Seguros Curiel beschikten dan wel hun motorrijtuigbelasting als gevolg hiervan niet hadden 
kunnen voldoen, kunnen zich tijdens kantooruren wenden tot de officier F. Dandare bij het 
Openbaar Ministerie (beter bekend als het Tempelgebouw).  
 
 
Willemstad, 9 maart 2007 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
 


