


Schuldsanering
◦Omvang

◦Effecten

Nieuwe monetaire stelstels

Statuut Centrale Bank van Curaçao en 
Sint Maarten

Wettelijk kader



Aflossingen Rente Bet. 

achter-

standen

Diverse 

leningen

Totaal

Land 350,594,762 113,517,628 87,617,385 11,070,426 562,800,201

Curaçao 307,345,306 99,296,187 -- -- 406,641,493

St.

Maarten

-- -- -- -- --

BES -- -- 68,036,235 -- 68,036,235

Totaal 657,940,068 212,813,815 155,653,620 11,070,426 1,037,477,929



Aflossingen Rente Bet. 

achter-

standen

Diverse

leningen

Totaal

Land 94,243,233 65,338,424 41,647,094 234,124,220 435,352,971

Curaçao 123,716,228 55,895,884 -- 268,759,013 448,371,125

St. 

Maarten

-- -- 65,532,011 -- 65,532,011

BES -- -- 52,932,079 -- 52,932,079

Totaal 217,959,461 121,234,308 160,111,184 502,883,232 1,002,188,186





* schatting



Beleningsrente 2008: 2.5%

Beleningsrente 2009 & 2010: 1.0%
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1. Wijziging/versoepeling  in de beleggingsregel 
(40% - 60%) als gevolg van de schuldovername 
door  Nederland;

2. Onderzoek van de Bank en de financiële sector  
over de impact van de lage rente voor de hele 
sector;

3. Discussie  over een lagere “rekenrente”;
4. Hervorming pensioenafspraken (pensioenleeftijd, 

middenloon stelsel, DC regelingen, etc.)
5. Verscherpt toezicht als gevolg van de 

internationale kredietcrisis.



 Curaçao en Sint Maarten: één monetaire unie

◦ Nu nog NAf. (Ant. Gld) maar wordt CMg (Car. Gld)

 Bonaire, Saba en Sint Eustatius: dollarisatie

◦ Amerikaanse dollar is het wettelijke betaalmiddel



Curaçao en Sint Maarten vormen een monetaire

unie:

◦ Eén gemeenschappelijke centrale bank

◦ Eén valutagebied met een gemeenschappelijke 

munt, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar



Belangrijke randvoorwaarden:

 Afstemming monetaire beleid en begrotingsbeleid

 Nauwe beleidscoördinatie vereist tussen de twee 
landen

 Gezonde overheidsfinanciën

 Uniforme wetgeving tav:
◦ Monetaire toezicht

◦ Bedrijfseconomisch toezicht

◦ Integriteittoezicht



Doelstellingen van de Centrale Bank:

 Bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de 

geldeenheid van de Landen.

 Bevorderen van de gezondheid van het financiële 

systeem van de Landen.

 Bevorderen van een veilig en efficiënt 

betalingsverkeer in de Landen.



Taken en bevoegdheden:

1. Bepalen en uitvoeren van het monetaire beleid van de 

Landen (Art. 4 Bankstatuut).

2. Financieel-economisch adviseur van de overheid 

(Art. 5 Bankstatuut).

3. Uitgifte van bankbiljetten en munten (Art. 6 

Bankstatuut).

4. Beheer van de deviezenreserves (Art. 9 Bankstatuut).



Taken en bevoegdheden:

5. Bewaking van de gezondheid van het financiële 

systeem (Art. 8 Bankstatuut).

6. Bankier van de overheid (Art. 11 Bankstatuut).

7. Zorg dragen voor een soepele en efficiënte 

afwikkeling van het betalingsverkeer.



Belangrijkste verschillen t.o.v. BNA-Statuut:

 Taken en bevoegdheden
◦ Art. 9: Geïnde licentierechten op Curaçao worden 

afgedragen aan Curaçao, geïnde licentierechten op St. 
Maarten worden afgedragen aan St. Maarten.

◦ Art. 11: De Bank kan als bankier van een Land optreden 
en kan belast worden met het kassierschap van 
instellingen van een Land. Deze diensten worden tegen 
kostprijs verleend .

◦ Art. 12: De Bank kan voorschotten verlenen aan een 
Land tegen de beleningsrente.



Belangrijkste verschillen t.o.v. BNA-Statuut:

 Taken en bevoegdheden

◦ Art. 14 & 15: Wettelijke aansprakelijkheidsuitsluiting 

van het personeel, de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen.

◦ Art. 16: De onschendbaarheid van de gebouwen, de 

terreinen en het archief  van de Bank. 

◦ Art. 16: De bewegingsvrijheid van het personeel, de 

Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen tussen 

de Landen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.



Belangrijkste verschillen t.o.v. BNA-Statuut:

 Taken en bevoegdheden

◦ Art. 17: Bevoegdheid van de Bank voor het 

verzamelen van statistieken en verplichting van de 

Bank voor het opstellen van een betalingsbalans 

voor elk van de Landen.

◦ Art. 18: Waarborg voor de onafhankelijkheid van 

de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen 

bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 



Belangrijkste verschillen t.o.v. BNA-Statuut:

 Raad van Bestuur

◦ Artikel 20:

 Gezamenlijke voordracht van de Ministers

 Erkende reputatie en beroepservaring op financieel-

economisch gebied

 Benoemingstermijn van 8 jaar en eenmaal aansluitend 

benoembaar

 Benoeming eindigt bij bereiken van leeftijd van 65 jaar

 Minimale leeftijdsgrens van 30 jaar vervalt (Statuut BNA) 



Belangrijkste verschillen t.o.v. BNA-Statuut:

 Art. 21: Aanstelling van filiaaldirecteur op Sint Maarten met 
als taak:
◦ Zorg voor de interne organisatie van het kantoor op Sint Maarten

◦ Voorbereiding van het jaarplan en de begroting van het kantoor en 
toezicht op de uitvoering daarvan

◦ Verzameling, verwerking en analyse van de betalingsbalansgegeven 
en andere financieel-economische gegevens

◦ Voorbereiding en uitvoering van het beleidsprogramma op het 
gebied van onderzoek en toezicht

◦ Toezicht op de naleving van de voor de financiële instellingen 
relevante regelgeving op Sint Maarten



Belangrijkste verschillen t.o.v. BNA-Statuut:

 Art. 24:

◦ Ministers voeren minimaal elk half  jaar overleg over 

aangelegenheden met betrekking tot de Bank.

◦ De Raad van Bestuur pleegt periodiek overleg met de 

ministers of  financieel-economische aangelegenheden.

◦ De Bank rapporteert jaarlijks over het gevoerde 

financieel-economische beleid aan de Staten van de 

Landen. 



Belangrijkste verschillen t.o.v. BNA-Statuut:

 Art. 25 t/m 31 Raad van Commissarissen:

◦ 7 leden

◦ Voorzitter wordt gezamenlijk door de Landen benoemd

◦ Elk Land benoemt 3 leden afzonderlijk

◦ Benoeming voor een periode van 4 jaar en eenmaal 

opnieuw aansluitend benoembaar.

◦ Leden dienen deskundig, integer en onafhankelijk te 

zijn. 



Belangrijkste verschillen t.o.v. BNA-Statuut:

 Art. 32 Jaarlijks minimaal een vergadering van 
vermogensgerechtigden

 Art. 33 Eigen vermogen van de Bank
◦ Eigen vermogen bestaat uit kapitaal en reserves

◦ Aandeel van elk Land in het eigen vermogen wordt 
bepaald aan de hand van een verdeelsleutel

 50% aandeel in BBP van de Landen 

 50% aandeel in inwonersaantal van de Landen

 Het relatieve aandeel wordt om de vijf  jaar (per 1 
januari) bepaald. 



College van Koninkrijkstoezichthouders

 De voorbereiding van de regelgeving in lijn met de 

internationale “best practices” op het gebied van 

financieel toezicht.

 De tijdige implementatie van wet- en regelgeving op 

het gebied van financieel toezicht.

 De naleving van het financiële toezicht. 



Voor 10/10/10

Centrale Bank-Statuut 1985 (PB 1985, No. 183)

Landsverordening van de Nederlandse Antillen met 

gelding op alle 5 eilanden



 Na 10/10/10

 Centrale Bank-statuut voor Curacao en Sint Maarten
◦ Onderlinge regeling ogv art. 38, lid 1 Statuut voor het Koninkrijk 

der Nederlanden

 Is geen wettelijke regeling conform Staatsregeling Curacao en 

Staatsregeling Sint Maarten.

 Incorporatie door middel van eenvormige Kader-vaststellings-

landsverordening Curacao en van Sint Maarten



 De Kader-vaststellingsverordening Curacao is als concept 
aangenomen door de Eilandsraad Curacao op 4 
september 2010 (art. 1 sub w AB 2010, no. 87) 

 Ogv (nieuwe) artikel 60b Statuut van het Koninkrijk der 
Nederlanden krijgen deze aangenomen concept-
landsverordeningen onmiddelijk per 10/10/10 kracht van 
wet.
◦ De Kader-vaststellinglandsverordening stelt ook de Regeling

Gemeenschappelijk Geldstelsel, de Regeling Gemeenschappelijk
Deviezenverkeer en de Regeling Gemeenschappelijke
Wisselkoers vast.



 Hoe zit het met de contracten die de BNA had 

afgesloten?

◦ Rijksbesluit (AMvRB) rechtsopvolging burgerlijke rechten en 

verplichtingen (Stb. 2010, no. 355)

◦ Arbeidsovereenkomsten personeel BNA dmv art. 47 Centrale 

Bank-statuut van Curaçao en Sint Maarten

 Hoe zit het met de richtlijnen, beschikkingen en 

vergunningen die de BNA heeft uitgevaardigd?

◦ Overgangsbepaling 42 lid 3 Centrale Bank-statuut van Curaçao 

en Sint Maarten


