
 
 
Een financiële toezichtstructuur op koninkrijksniveau is noodzakelijk 
voor gezonde financiële instellingen en financiële stabiliteit 
 
Willemstad – Volgens de president van de Bank van de Nederlandse Antillen, Dr. 
Emsley Tromp, is een College van Koninkrijkstoezichthouders dat de normen en 
standaarden vaststelt voor het financiële toezicht conform de richtlijnen van de BIS 
(Bank for International Settlements) en het IMF noodzakelijk om gezonde financiële 
instellingen en financiële stabiliteit in de nieuwe landen van het Koninkrijk te 
bewerkstelligen. 
 
Op het gebied van het toezicht op de financiële sector heeft de internationale financiële crisis 
met het geval van Icesave duidelijk laten zien dat kleine landen ontzettend beperkt zijn in het 
uitvoeren van autonome reddingsoperaties wanneer de financiële instellingen groot zijn in 
verhouding tot hun Bruto Binnenlands Product Bovendien blijkt het bepalen van een eigen 
toezichtbeleid een illusie te zijn. Internationale coördinatie en samenwerking onder leiding 
van internationale instellingen zoals het BIS en het IMF is nu de regel geworden.Soevereine 
landen die opteren om deze regels niet te volgen lopen het risico op de zwarte lijst geplaatst 
te worden, waardoor ze het vertrouwen in hun financiële sector en investeringsklimaat 
ondermijnen. 
 
Om de kwetsbaarheid van de financiële sector aan te pakken, stelt de Bank zich hierdoor een 
financiële toezichtstructuur voor waarin elk land zijn eigen toezichthouder zal hebben, 
aangevuld met een orgaan dat standaarden en normen vaststelt op Koninkrijksniveau – een 
College van Koninkrijkstoezichthouders. Het Koninkrijksorgaan zal moeten bestaan uit de 
presidenten van de betreffende centrale banken en draagt zorg voor de voorbereiding van de 
regelgeving in lijn met de internationale “best practices”, de tijdige implementatie van wet- 
en regelgeving en de bewaking van de concurrentie en naleving van het toezicht. De 
voorgestelde structuur zal niet alleen de naleving van internationale standaarden en uniforme 
regels binnen het Koninkrijk garanderen maar bevordert ook de transparantie en de 
geloofwaardigheid. De bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen de centrale banken 
van Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen kunnen als basis dienen voor het opzetten 
van deze structuur. Deze benadering garandeert een solide raamwerk voor het toezicht, 
gezonde financiële instellingen, en financiële stabiliteit in de nieuw landen binnen het 
Koninkrijk. 
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