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Naar aanleiding van de recente berichtgeving dat de 'Financial Stability Forum" (FSF) de 
Nederlandse Antillen in groep III heeft geclassificeerd bericht de Bank het volgende. 
 
De FSF is een internationaal comité dat in april 1999 door de G7 landen is opgericht. De 
doelstelling van dit comité is om internationale financiële stabiliteit te bewerkstelligen 
door middel van de bevordering van uitwisseling van informatie en door de promotie van 
internationale samenwerking op het gebied van toezicht op de internationale financiële 
sector. 
 
Bij de oprichting van de FSF werd tevens een werkgroep in het leven geroepen. Deze 
werkgroep kreeg als opdracht om na te gaan wat de invloed van de offshore financiële 
centra ( OFC's) is op de wereldwijde financiële stabiliteit. Tevens moest deze werkgroep 
aanbevelingen formuleren om de geïdentificeerde problemen op financieel gebied aan te 
pakken. 
 
Aan het begin van dit jaar organiseerde de werkgroep een enquête onder zowel on- als 
offshore toezichthouders in de bancaire-, verzekering- en effecten sector. Dit met de 
bedoeling om informatie te verkrijgen over de kwaliteit van het toezicht en de mate van 
samenwerking tussen jurisdicties.  
 
In maart jl. beantwoordde de Bank deze enquete die in totaal uit 12 vragen bestond. 
Deze vragen hadden betrekking op: 
1. Het vergunning- en toelatingsproces voor financiele instellingen; 
2. De lokale infrastructuur van het toezicht; 
3. De samenwerking en uitwisseling van informatie tussen het thuisland en gast 

toezichthouders; 
4. De instrumenten die door de toezichthouders aangewend worden bij het bestrijden 

van witwas praktijken. 
 
Op 16 mei jl. informeerde de heer Collin Powell, voorzitter van de “Offshore Group of 
Banking Supervisors”, de Bank omtrent een brief die hij aan de FSF had gericht. De 
Bank is mede-oprichter van deze groep. In zijn brief uitte de heer Powell zijn zorg over 
het voornemen van de FSF om de namen van de offshore jurisdicties, onderverdeeld in 
drie categorieen, te publiceren. 
 
Volgens de heer Powell had hij per toeval van dit voornemen kennis genomen. Hij 
protesteerde tegen de subjectieve en oneerlijke methode welke was gebruikt om tot deze 
classificaties te komen. Deze classificaties waren namelijk gebaseerd op slechts één 
enquete van de FSF. Hij bracht verder naar voren dat de beslissing om OFC jurisdicties, 
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gebaseerd op slechts de perceptie dat zij niet aan gestelde richtlijnen voldoen te 
classificeren, tegen de regels van eerlijkheid en “level playing field” indruisen. Volgens 
hem zou de voorgenomen publicatie voorts ook onrechtvaardig zijn aangezien de 
jurisdicties nooit in de gelegenheid zijn gesteld om op de verkregen classificatie te 
reageren. In zijn conclusie zegt hij zeer teleurgesteld te zijn dat de FSF niet een meer 
objectieve benadering had gebruikt. 
 
Op 22 mei informeerde FSF de Bank over zijn voornemens om een lijst te publiceren 
van OFC’s onderverdeeld in 3 categorieën, waarbij de Nederlandse Antillen ingedeeld 
zou worden in groep 3, zijnde de laagste categorie. 
   
De Bank heeft hierop FSF een protestbrief geschreven waarbij zij haar bezwaren uitte 
tegen de subjectieve en oneerlijke categorisatie. Dit protest was gebaseerd op de volgende 
feiten. 
 
1. De introductie van nieuwe en adequate wetgeving op het gebied van toezicht op 

financiele instellingen heeft de toezichthouder beter in staat gesteld haar taken op 
bekwame wijze te blijven uitvoeren. 

2. De Bank heeft in het laatste decennium veel tijd en kosten geinvesteerd en heeft zich 
veel moeite getroost om het door haar uit te oefenen toezicht in overeenstemming te 
brengen met de internationale toezichtstandaarden, inclusief de 25 “core principles 
on effective banking supervision”. De Bank is hierbij succesvol geweest. 

3. Verder is de Bank lid van verschillende internationale organisaties die betrekking 
hebben op het toezichtwezen zoals onder anderen de ASBA, de Offshore Group of 
Banking Supervisors en de Offshore Group of Insurance Supervisors. Middels deze 
lidmaatschappen kan de nakoming c.q. het behoud van de internationale 
toezichtsnormen en standaarden gegarandeerd worden. 

4. Voorts heeft de Bank Memorandums of Understanding (MOU’s) gesloten met 
Nederland, Aruba en Venezuela. Deze MOU’s zijn van toepassing op circa 55% van 
de kredietinstellingen onder het toezicht van de Bank. Voor 24% van de instellingen 
is geen MOU nodig aangezien zij onder het direct toezicht staan van de Bank. 
Bovendien staat 53% van de sector onder geconsolideerd toezicht in het land van 
herkomst waardoor ook voor deze groep geen MOU is vereist. 

 
De Bank heeft tenslotte, gelet op al deze feiten, van de FSF een herclassificering geeist 
van de Nederlands-Antilliaanse jurisdictie.  
 
Willemstad 29 mei 2000. 
 


