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Verzekeraars en assurantiebemiddelaars 
 
a. Sluiten van een individuele levensverzekeringsovereenkomst 
 

Objectieve indicatoren 
Indicator Omschrijving 
L9720111 Een (aanvraag voor een) levensverzekering die in verband 

met witwassen of met de financiering van terrorisme aan 
politie of justitie wordt gemeld‚ moet ook aan het Meldpunt 
worden gemeld; 

L9720112 De eerste premie of de koopsom wordt contant betaald en 
NAF. 100.000,= en hoger bedraagt. 

 
Subjectieve indicatoren 
Indicator Omschrijving 
L9720211 (Aanvraag voor) een levensverzekering waarbij aanleiding is 

om te veronderstellen dat deze verband kan houden met 
witwassen of met de financiering van terrorisme; 

L9720212 Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of 
de koopsom NAF.   25.000,= en hoger bedraagt en die 
voldoen aan drie of meer van de volgende indicatoren: 

a. de verzekeringnemer heeft woonplaats buiten de 
Nederlandse Antillen; 

b. de verzekeringnemer geeft geen (eigen) vaste 
woonplaats op; 

c. de eerste premiebetaling of de koopsomstorting vindt 
plaats vanaf een rekening bij een bank buiten de 
Nederlandse Antillen; 

d. de looptijd van de verzekering is 3 jaar of minder, 
tenzij het een kapitaalverzekering betreft ter dekking 
van pensioenaanspraken, waarvan de regeling is 
vastgelegd in een pensioenbrief waarin duidelijk 
omschreven is dat de regeling voortvloeit uit een 
dienstbetrekking; 

e. de premie/ koopsombetaling bedraagt meer dan  
      NAF. 250.000,=; 
f. de verzekeringnemer heeft in het lopende 

kalenderjaar reeds drie of meer koopsompolissen 
tegen contante betaling bij uw maatschappij of, in 
geval van tussenpersonen, door uw bemiddeling 
gesloten; 

g. betaling in kleine coupures, met ongeteld geld, in 
ongewone verpakking, in vreemde valuta, met 
postwissels, cheques of andere waardepapieren; 

h. er zijn problemen bij de identificatie; 
i. de verzekering wijkt sterk af van wat van deze 

verzekeringnemer, alle omstandigheden in 
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aanmerking genomen, verwacht werd of mag worden 
(gezien inkomen, beroep, eerder gesloten 
verzekeringen), met andere woorden de verzekering 
is ongewoon voor de verzekeringnemer; 

j. de verzekeringnemer accepteert zeer onvoordelige 
voorwaarden, die niet samenhangen met gezondheid 
of leeftijd; 

k. een (reëel) verzekerd belang kan niet worden 
verklaard. 

 
 
b. Afwikkelen van een individuele levensverzekeringsovereenkomst 
 

Objectieve indicatoren 
Indicator Omschrijving 
L9720151 Een uitkering uit levensverzekering die in verband met 

witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie 
of justitie wordt gemeld‚ moet ook aan het Meldpunt 
worden gemeld; 

L9720152 Een uitkering van NAF. 100.000,= en hoger op een rekening 
bij een bank buiten de Nederlandse Antillen binnen 5 jaar na 
het sluiten van de verzekering; 

L9720153 Een uitkering van NAF. 100.000,= en hoger in verband met 
de verzekering die binnen 2 jaar voor de expiratiedatum, de 
belening of de afkoop is overgedragen, of waarvan de 
begunstiging binnen die periode is gewijzigd (deze indicator 
is niet van toepassing op een overdracht aan dan wel de 
begunstigingswijziging t.b.v. een kind of kleinkind); 

L9720154 Een contante uitkering van NAF.   50.000,= en hoger. 
 
Subjectieve indicatoren 
Indicator Omschrijving 
L9720251 Er bestaat aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken 

verzekering verband houdt met witwassen of met de 
financiering van terrorisme. 

 
 
 


