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CBCS stapt over op Instant Payments 

 

Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft 
equensWorldline SE, een dochteronderneming van Worldline, de Europese leider in de 
betaal- en transactiedienstensector, gecontracteerd om een Instant Payments (IP) 
Clearing & Settlement Mechanism (CSM) in te voeren naast hun huidige clearing- & 
settlement systeem. Dat betekent dat een groot deel van de interbancaire betalingen op 
Curaçao, Sint Maarten en Bonaire binnenkort binnen tien seconden, 24/7/365, zal 
worden verwerkt. De batch-betalingen blijven voorlopig wel via de huidige CSM lopen. 
De Instant Payment transacties worden afgehandeld in Nederlands-Antilliaanse guldens 
en US dollars. Daarmee is CBCS een van de eerste financiële instellingen in de regio die 
gebruik maakt van een dubbel valutasysteem en die de dollars direct verwerkt. De Instant 
Payments CSM zal volledig voldoen aan de nieuwste internationale normen op het 
gebied van betalingen. Het contract met equensWorldline heeft in eerste instantie een 
looptijd van vijf jaar. 
 
Fase 1 en 2 
Fase 1, waarin de basisinfrastructuur zal worden gebouwd, is nog maar het begin van de 
implementatie van Instant Payments op de eilanden. CBCS wil Instant Payments verder 
ontwikkelen en heeft samen met equensWorldline al fase 2 ontworpen. Fase 2 is gericht 
op het uitbreiden van online en in-store Instant Payment betalingen; het betreft hier de 
technologie die het mogelijk maakt dat de klant via een app en QR-code een ander of de 
rekening betaalt, waarbij de ontvanger direct een melding krijgt van zijn bank. Deze 
voorbeelden betreffen allemaal betalingen vanuit de rekening-courant van de 
rekeninghouder.  
 
Leila Matroos, directeur-secretaris van CBCS: "De ontwikkelingen rondom Instant 
Payments zijn in lijn met ons doel om de infrastructuur te moderniseren en de 
economische ontwikkeling op Curaçao en Sint Maarten te stimuleren. Met de introductie 
van Instant Payments bereiden we ons voor op toekomstige ontwikkelingen in de wereld 
van het betalingsverkeer."  
 
Michael Steinbach, CEO equensWorldline: "De ontwikkelingen rond Instant Payments 
in het Caribisch gebied laten zien dat deze betaalmethode op weg is om de nieuwe 
normale betaalmethode te worden. " 



CBCS heeft voor equensWorldline gekozen vanwege hun ervaring en bewezen track 
record als de grootste Instant Payments-processor in de Eurozone en heeft dan ook alle 
vertrouwen in de komende samenwerking. 
 
 
Willemstad, 11 maart 2020 

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 


