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PERSBERICHT 2015-005 

 
Volgens dr. Emsley Tromp: 

Als toezichthouder staat de CBCS klaar voor  
de sector internationale financiële dienstverlening 

 
 

Tijdens de eerste STEP Curaçao Conferentie heeft dr. Emsley Tromp benadrukt dat solide 
regelgeving een kritische succesfactor is voor een internationaal financieel centrum. De 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, CBCS, is verantwoordelijk voor het toezicht op 
de financiële sector van Curaçao en Sint Maarten. Het toezicht op de internationale 
financiële dienstverlening is voornamelijk gericht op het waarborgen en verder versterken 
van onze reputatie als een gezond en transparant financieel centrum.  
 
Volgens dr. Tromp zijn effectieve regels en processen gericht op het garanderen van de financiële 
stabiliteit een belangrijke randvoorwaarde voor bedrijven wanneer ze de keuze voor een 
vestigingsplaats maken. De regelgeving dient daarbij regelmatig te worden geëvalueerd en aangepast 
om het toezicht op de financiële sector te verbeteren en de transparantie van de activiteiten in de 
financiële sector te vergroten. In dit verband bestaat het toezicht uit onder andere het beoordelen 
van de financiële gezondheid, de financiële integriteit, de administratieve organisatie en de interne 
controle van de onder toezicht staande instellingen.  
 
Als toezichthouder van de financiële sector verricht de CBCS prudentieel toezicht met als doel een 
eerlijke en transparante financiële markt. Ook is het toezicht gericht op het bevorderen van de 
financiële integriteit en het bestrijden van witwaspraktijken en financiering van terrorisme.  
 
De regelgeving die als basis dient voor het toezicht door de CBCS moet regelmatig worden 
aangepast en uitgebreid, aangezien de internationale financiële sector in een zeer dynamische 
omgeving opereert. In samenwerking met de overheid en de private sector wordt thans aan 
verschillende nieuwe wetten gewerkt om het financiële toezicht verder te verbeteren, waaronder een 
concept Landsverordening voor het toezicht op effectenhandelaars en vermogensbeheerders. Ook 
wordt er gewerkt aan een harmonisatiewetgeving om de bestaande regelgeving op het gebied van 
toezicht te standaardiseren en te actualiseren.  
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Om onze reputatie als internationaal financieel centrum te waarborgen, dienen de regelgeving en het 
toezicht te voldoen aan internationale richtlijnen. Om deze reden neemt de CBCS regelmatig deel 
aan evaluatietrajecten door internationale instellingen en werkgroepen waaronder de OECD, het 
IMF, de Wereldbank en de FATF. Onlangs heeft de OECD bijvoorbeeld een evaluatie van de 
belastingtransparantie en de uitwisseling van belastinginformatie op Curaçao afgerond.  
 
Ook ondersteunt de CBCS processen die moeten leiden tot verdragen tussen onze jurisdictie en 
andere jurisdicties, zoals het traject dat heeft geleid tot een verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden met betrekking tot Curaçao en de Verenigde Staten om de naleving de van 
belastingplicht en de implementatie van de FATCA te bevorderen.  
 
Tot slot is de CBCS lid van verschillende internationale organisaties, waaronder de Council of Securities 

Regulators of the Americas (COSRA) die een onderdeel is van de International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO). IOSCO is de internationale organisatie van toezichthouders op de 
effectenhandel. Sinds 2015 is de CBCS geassocieerd lid van de IOSCO en is met een 1-jarig traject 
begonnen dat moet leiden tot volledig lidmaatschap. Volledig lidmaatschap vergroot de 
mogelijkheden voor de effectenhandel op Curaçao om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.  
 
 
CURACAO, 15 maart 2015 
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 
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PERSBERICHT 2015-005 

 
Di akuerdo ku dr. Emsley Tromp: 

Komo supervisor finansiero CBCS ta pará kla pa  
e sektor finansiero internashonal 

 
Durante di e promé konferensha STEP Curacao, Presidente di Banko Sentral di Kòrsou i 
Sint Maarten, dr. Emsley Tromp a enfatisá riba e importansha di leinan sólido pa éksito di 
un sentro finansiero internashonal. Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten, CBCS, ta 
responsabel pa supervishon di e sektor finansiero di Kòrsou i Sint Maarten. Supervishon di e 
sektor finansiero internashonal ta prinsipalmente dirigí riba garantisá i fortifiká nos 
reputashon komo un sentro finansiero internashonal saludabel i transparente.  
 
Segun dr. Tromp un faktor importante na momento ku kompanianan ta hasi eskoho di e lokalidat 
kaminda nan ta establesé nan mes ta aplikashon di reglanan i prosesonan ku tin komo meta garantisá 
stabilidat finansiero. Pa e motibu ei mester evaluá i ahustá leinan ku regularidat pa mehorá 
supervishon riba e sektor finansiero i oumentá transparensha di aktividatnan den e sektor aki. Den e 
kuadro aki, supervishon finansiero ta konsistí di entre otro evaluashon di estado finansiero, 
integridat finansiero, organisashon atministrativo i kontròl interno di e institutonan ku ta kai bou di e 
lei di supervishon.  
 
CBCS komo supervisor finansiero ta ehersé supervishon prudenshal ku tin komo meta realisá un 
merkado finansiero hustu i transparente. Ademas, e supervishon finansiero ta dirigí riba stimulá 
integridat finansiero i kombatimentu di labamentu di plaka i finansiamentu di terorismo.  
 
Komo e sektor finansiero internashonal ta operá den un ambiente hopi dinámiko, e kuadro di lei ku 
ta sirbi komo base di e supervishon finansiero dor di CBCS ta wòrdu ahustá i ampliá ku regularidat. 
Aktualmente den koperashon ku gobièrnu i sektor priva, CBCS ta trahando riba diferente konsepto 
di lei nobo ku mester mehorá supervishon finansiero, entre otro e konsepto di Lei pa supervishon di 
“Effectenhandelaars” i “Vermogensbeheerders”. Tambe ta trahando aktualmente riba un Lei di 
harmonisashon ku mester standarisá i aktualisá leinan eksistente riba tereno di supervishon 
finansiero.   
 
Pa mantené nos reputashon komo sentro finansiero internashonal, nos leinan i nos supervishon 
mester kumpli ku normanan internashonal. Pa e motibu ei CBCS ta partisipá ku regularidat den 
trayektonan di evaluashon dor di institutonan i gruponan di trabou internashonal manera entre otro 
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OECD, Fondo Monetario Internashonal, Banko Mundial i FATF. Por ehèmpel, resientemente 
OECD a terminá un evaluashon di Kòrsou riba tereno di transparensha i interkambio di 
informashon di impuesto.  
 
Tambe CBCS ta partisipá den prosesonan ku mester resultá den tratadonan entre nos hurisdikshon i 
otro hurisdikshonnan, manera e trayekto ku a resultá den un tratado entre Reino Hulandes pa 
Kòrsou i Merka ku tin komo ophetivo stimulá kumplimentu ku obligashon di impuesto i 
implementashon di FATCA.   
 
Por último, CBCS ta miembro di diferente organisashon internashonal manera entre otro Council of 

Securities Regulators of the Americas (COSRA) ku ta forma parti di International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO). IOSCO ta e organisashon internashonal pa supervisornan di aktividat riba 
merkado di balor. Entrante 2015, CBCS ta miembro asosiá di IOSCO i a kuminsá ku un proseso di 
1 aña ku mester resultá den un miembresia kompleto. Miembresia kompleto di IOSCO lo ampliá e 
posibilidatnan pa desaroyá mas aktividat riba tereno di merkado di balor na Kòrsou.  
 
 
CURACAO, 15 di mart 2015 
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 
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