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Tijd om te moderniseren
De technologische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Wereldwijd hebben organisaties te maken met
vele nieuwe mogelijkheden die tegelijk ontwrichtende veranderingen met zich meebrengen en om een
nieuwe “mindset” vragen. Het gaat om ontwikkelingen die niet tegengehouden kunnen worden. Neem
cryptovaluta als voorbeeld; het digitale ruilmiddel van het internettijdperk. Dit verwezenlijkt een
gedecentraliseerd, zelfwerkend, open en wereldwijd betalingsnetwerk zonder censuur met vele nieuwe
mogelijkheden. In deze tijd is elektronisch betalen de norm geworden, maar ook het gebruik van
contactloze chips op betaalpassen of ingebouwd in mobiele telefoons. Geen introductie behoeft het
concept van FinTech; een ‘’nieuwe wereld’’, waarbij technologische innovaties in de financiële sector
actief gestimuleerd worden en nieuwe financiële producten en diensten worden geïntroduceerd.

De constante factor bij deze ontwikkelingen is de urgentie om te beschikken over grote hoeveelheden
data en deze te kunnen interpreteren. “Big Data” speelt een steeds grotere rol in de financiële wereld;
ook in het toezicht op de financiële sector. Al deze data stelt ons in staat om sneller te kunnen reageren
op veranderingen door betere voorspellingen op basis van actuele analyses en onderzoek. Door Big
Data zal het toezicht meer dynamisch en proactief worden.

Hiernaast zijn financiële instellingen, hun dienstverleners en andere vitale sectoren steeds vaker het
doelwit van cyberaanvallen. Deze kunnen leiden tot schending van privacy, uitval van IT-systemen en
zelfs verstoring van de gehele financiële sector en andere industrieën. Het vertrouwen in de stabiliteit van
de financiële sector kan hierdoor significant worden aangetast.

Deze trends en ontwikkelingen hebben een grote impact op de financiële sector en de burger. In de
financiële sector wordt enerzijds continu een balans gezocht tussen het reguleren van deze
veranderingen om in controle te blijven en anderzijds om snel mee te bewegen om kansen die deze
nieuwe ontwikkelingen brengen, te benutten. De burger verwacht in ieder geval dat financiële diensten
met behulp van state-of-the-art instrumenten sneller, efficiënter en gebruikersvriendelijker uitgevoerd
worden.

Deze technologische ontwikkelingen hebben ook grote economische gevolgen. Omarming en toepassing
ervan stimuleren nieuwe producten en diensten, waarmee landen concurrentievoordeel kunnen behalen
en een hogere groei kunnen realiseren. Tevens dragen ze bij aan een meer financieel-inclusieve
samenleving. Achterlopen op deze ontwikkelingen kan echter resulteren in achterblijvende economische
ontwikkeling, minder welvaart en grotere sociaal-maatschappelijke problemen.

1. De CBCS in een



Grote uitdagingen in directe omgeving
Ook in onze landen en de regio is er veel gaande. Er zijn verschillende ontwikkelingen die (in)direct
gevolgen kunnen hebben voor onze economieën. Hierbij valt te denken aan:
• De geopolitieke onzekerheid van buurland Venezuela die directe consequenties heeft voor onze

eilanden. Zo heeft de recente grenssluiting door Venezuela uitdagingen gebracht maar tevens een
her-evaluatie teweeggebracht van ons import- en exportbeleid.

• Migratie vanuit Venezuela en de gevolgen hiervan voor onze economieën.
• De onzekerheid rondom het voortbestaan van onze raffinaderij en de keuzes daaromtrent die van

invloed zullen zijn op onze economie en samenleving. Dit is recent nog eens extra benadrukt door de
beslaglegging op vorderingen van PDVSA, waardoor de raffinaderij op Curaçao mogelijk voor langere
tijd stil kan komen te liggen.

• De kwetsbaarheid van Sint Maarten voor natuurlijke rampen. Het verwoestende effect van orkaan
Irma op de bevolking, de infrastructuur en de economie van Sint Maarten zal nog vele jaren zichtbaar
blijven en gevolgen hebben voor de sociaal-economische ontwikkeling.

• De internationale financiële sector en het toezicht daarop is onderhevig aan de nodige dynamiek.
De internationale sector legt momenteel de laatste hand aan het aanpassen en voorbereiden op
2019, het jaar dat het Curaçaose offshore regime een verandering ondergaat. Om op deze
ontwikkeling in te kunnen spelen heeft de Bank conform internationaal wenselijke normen enkele
jaren geleden proactief het proces opgestart om een geheel nieuwe sector onder toezicht te krijgen.
Het betreft de sector van Effectenbemiddelaars en de Vermogensbeheerders.

Een “state of the art” Centrale Bank waarop vertrouwd wordt
Gezien deze trends en ontwikkelingen gaan wij voor een “state of the art” Centrale Bank die in deze snel
veranderende omgeving met vele uitdagingen, de monetaire en financiële stabiliteit van Curaçao en Sint
Maarten waarborgt, maar tegelijk ook groei en ontwikkeling van de financiële sector in het bijzonder en
de economieën van de landen in het algemeen bevordert. Als Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (hierna de CBCS) zien wij het als onze taak om vooruit te lopen op relevante ontwikkelingen en
mee te denken over deze landelijke uitdagingen.
Om onze strategische doelen te kunnen bereiken zorgen wij ervoor dat wij als organisatie fit zijn en open
staan voor deze dynamiek van ontwikkelingen. Transformatie van de CBCS-organisatie krijgt daarom
hoge prioriteit. De CBCS zal veranderen van een relatief traditionele gesloten organisatie naar een agile
open organisatie. De financiële sector en onze samenleving verwachten van ons dat wij als betrouwbare
toezichthouder proactief meebewegen met ontwikkelingen en adviseren over de benodigde
veranderingen.

Transformatie van een organisatie is altijd complex en vergt de nodige tijd. Belangrijk is dat wij contact
houden met de organisatie om draagvlak te behouden. Hierbij zorgen wij ervoor dat wij op koers blijven
om deze transformatie te realiseren.

Leila Matroos-Lasten
a.i. President en Directeur Secretaris

Jose Jardim
Financieel Economisch Directeur

dynamische omgeving
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Onze kerntaken
De rol van de CBCS is in deze dynamische omgeving cruciaal voor wat betreft
het waarborgen van het welzijn van onze samenleving en de gezondheid van
onze economieën. Wij hebben als Centrale Bank de volgende belangrijke
kerntaken:
• de Bank bepaalt het monetaire beleid van Curaçao en Sint Maarten en voert

dit uit;
• de Bank oefent het bedrijfseconomisch- en integriteittoezicht uit op

personen, ondernemingen en instellingen werkzaam in of vanuit Curaçao en
Sint Maarten;

• De Bank is verantwoordelijk voor de geldsomloop en reguleert het girale
betalingsverkeer in Curaçao en Sint Maarten;

• de Bank geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Onze ambities, visie en missie
Wij bevorderen een gezond en integer financieel stelsel door innovatief,
efficiënt, effectief en betrouwbaar te functioneren. Dit is onze missie. Door onze
kerntaken uit te voeren, dragen wij bij aan het maatschappelijk vertrouwen en
de sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao en Sint Maarten.
Vertrouwen en een gezonde economie zorgen ervoor dat (internationale)
bedrijven en individuen sneller beslissen om zich in onze landen te vestigen
en/of te investeren, onze landskinderen ervoor kiezen om hier hun leven en
carrière op te bouwen en onze economieën de concurrentie kunnen aangaan
met andere landen. Als Centrale Bank dragen wij hieraan bij door zorg te
dragen voor de monetaire stabiliteit in onze landen en bevordering van de
financiële stabiliteit en competitieve positie van onze financiële sector.

Optimaal functioneren van onze organisatie is fundamenteel om onze visie,
een “State of the art” Centrale Bank waarop kan worden vertrouwd, te
bereiken. Wij gaan in de komende jaren transformeren van een relatief
traditionele organisatie naar een moderne en agile organisatie door:
• ons te differentiëren van andere centrale banken,
• onze geavanceerde technologieën,
• onze klantvriendelijkheid, en
• ons vooruitstrevend personeel en daadkrachtig leiderschap.
Met deze transformatie zullen wij door de financiële sector worden gezien als
de deskundige toezichthouder en meedenkende strategische adviseur die
vooruitloopt op de ontwikkelingen.

2. Een “state of the art” Centrale Bank 
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De belangrijkste strategische doelen voor 2018-2020 voor
wat betreft de monetaire stabiliteit zijn:

Monetaire stabiliteit door handhaving van de waarde
van de munt.
Een duurzame sociaal-economische groei in een
dynamische omgeving.

3. Monetaire Stabiliteit 
van Curaçao en Sint 
Maarten

1

2
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1. Monetaire stabiliteit door handhaving van de waarde van de munt

Een van onze kerntaken is het waarborgen van de stabiliteit van de waarde van de
geldeenheid, oftewel de monetaire stabiliteit van Curaçao en Sint Maarten. Onze belangrijkste
prioriteit is het handhaven van de waarde van de munt van Curaçao en Sint Maarten. Onze
valuta is gekoppeld aan de US dollar en heeft zich de afgelopen decennia bewezen door een
stabiele wisselkoers. Om deze stabiele waarde te kunnen blijven garanderen, hanteren wij een
monetair beleid bestaande uit verschillende instrumenten.

In het licht van de aanhoudende overliquiditeit van het bankwezen en de internationale
ontwikkelingen op het gebied van digitale valuta, is het moment aangebroken om het huidige
monetaire beleid en de instrumenten die daarvoor worden ingezet aan een kritische evaluatie
te onderwerpen. Voldoen het tot nu toe gevoerde beleid en de toegepaste instrumenten nog
wel aan de nieuwe uitdagingen die zich presenteren?

Ook onze deviezennorm (officiële reserves exclusief goud dienen ten minste 3 maanden
goederen- en dienstenimport te dekken) dient in deze kritische evaluatie te worden betrokken,
zodat wij ons kunnen verzekeren dat wij de meest geschikte norm hanteren om een stabiele
waarde van de munt in de toekomst te garanderen. Hierbij denken wij onder meer ook aan een
mogelijke norm voor de aflossing van buitenlandse schulden. Het gewenste resultaat op dit
gebied is het hebben van monetair beleidsinstrumentarium dat ingezet kan worden voor de
nieuwe uitdagingen waar de CBCS voor staat.

Subdoelen:

1.1 Wij  beoordelen en passen waar nodig ons monetair beleid en instrumentarium aan.
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2. Duurzame sociaal-economische groei in een dynamische omgeving

Het financieel stelsel en de diverse onder toezicht staande instellingen op zowel Curaçao als
Sint Maarten worden steeds meer beïnvloed door nieuwe, minder voorspelbare en meer
ontwrichtende uitdagingen, zoals klimaatverandering, extreme weersomstandigheden (zoals
orkaan Irma), grootschalige migratie (zoals uit Venezuela) en meer. Al deze uitdagingen brengen
financiële risico's met zich mee die van invloed zijn op de financiële stabiliteit en de welvaart van
onze landen. Als Centrale Bank moeten wij zo goed mogelijk zijn voorbereid op deze risico’s. Wij
moeten de impact van deze risico’s voor onze samenlevingen vooraf mitigeren en zorgdragen
dat ons financieel systeem voldoende veerkrachtig is.

Hiertoe moet allereerst een strategie worden ontwikkeld en geïmplementeerd die ervoor zorgt
dat de duurzaamheid van onze economieën zoveel mogelijk wordt gewaarborgd ook wanneer er
sprake is van ontwrichtende omstandigheden. Hierbij wordt gedacht aan het opbouwen van
reserves voor mogelijke calamiteiten in de toekomst. Die reserves kunnen dan aangesproken
worden voor bijvoorbeeld wederopbouw na een natuurramp en de bijkomende sociaal-
maatschappelijke uitdagingen.

Curaçao en Sint Maarten hebben ieder binnen hun eigen context, een fundamentele doorbraak
nodig voor duurzame sociaal-economische groei. Voor Curaçao zal een groeistrategie worden
ontwikkeld bestaande uit projecten die bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van
Curaçao. Daarnaast zal de CBCS als toezichthouder en strategische adviseur een belangrijke
rol spelen bij de wederopbouw van Sint Maarten en de lange-termijn sociaal-economische groei
van beide landen.

Subdoelen:

2.1 Wij adviseren de overheden over hoe de duurzaamheid van de economieën kan
worden gewaarborgd na calamiteiten zoals natuurrampen en bijkomende sociale en
maatschappelijke risico’s.

2.2 Wij denken mee, in onze rol als toezichthouder en financieel strategische adviseur,
over benodigde initiatieven voor duurzame sociaal-economische groei van Curaçao en
Sint Maarten.
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De belangrijkste strategische doelen voor 2018-2020 zijn:

Actuele toezichtkaders, financieel beleid en
wetgeving.
Effectief en efficiënt toezicht op de financiële
sector en handhaving van de financiële stabiliteit
met instellingen die aan hun verplichtingen
voldoen.
Een strategische partner die adviseert over de
stabiliteit en competitieve positie van de financiële
sector en groei stimuleert.
Een duidelijke visie op FinTech ondernemingen
met nieuwe technologie-gedreven financiële
producten en diensten.
Introductie van een nieuwe munteenheid voor
Curaçao en Sint Maarten.
Een efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk
betalingsverkeer voor iedereen.

4. Een stabiele en 
competitieve financiële 
sector

3

4

5

6

7

8
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3. Actuele toezichtkaders, financieel beleid en wetgeving

Om effectief en efficiënt te blijven in de uitvoering van onze taken, is het van groot belang dat
ons financieel beleid en wetgeving actueel zijn. Als Centrale Bank ontwikkelen wij beleid en
concept-wetgeving op basis van relevante (inter)nationale trends en ontwikkelingen en
adviseren wij de overheden van Curaçao en van Sint Maarten hieromtrent.

Internationale standaardbepalende organisaties stellen regels en normen op die essentieel zijn
voor de uitvoering van onze kerntaken. Denk hierbij aan de standaarden c.q. aanbevelingen
zoals bepaald door de internationale organisaties en samenwerkingsverbanden zoals IAIS,
OECD, FATF, IOSCO, Basel Committee on Banking Supervision. Deze regels en normen
worden door ons vertaald naar concept-wetgeving, beleid en voorschriften voor de onder
toezicht staande instellingen. Hierbij houden wij rekening met onze lokale situatie. De CBCS
draagt hiermee bij aan de voorkoming van plaatsing van Curaçao en Sint Maarten op de
zogenaamde zwarte lijsten van onder meer de OECD, FATF en CFATF.

Subdoelen:

3.1 Wij ontwikkelen voorschriften en richtlijnen voor de financiële sector, conform
internationale standaarden.

3.2 Wij ontwikkelen en onderhouden beleidskaders en wetgeving die ondersteunend zijn
aan de kerntaken van de CBCS en de ontwikkeling van de onder toezicht staande
instellingen en de sector als geheel ondersteunen.
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4. Effectief en efficiënt toezicht op de financiële sector en handhaving van
de financiële stabiliteit met instellingen die aan hun verplichtingen voldoen

Wij hebben een waarborgfunctie met betrekking tot de onder toezicht staande instellingen en
hun klanten. Wij waarborgen dat de instellingen kunnen voldoen aan de verplichtingen richting
hun klanten. Als deskundige toezichthouder zien wij toe dat de onder toezicht staande
instellingen integer en solide zijn en dat het financiële stelsel betrouwbaar is.

Het door de CBCS uitgeoefende toezicht omvat het monetair toezicht, het prudentieel
(bedrijfseconomisch) toezicht en het integriteitstoezicht, waaronder integriteit met betrekking
tot marktgedrag. Het monetair toezicht richt zich op de beheersing van de hoeveelheid liquide
middelen in omloop; het prudentieel toezicht op de financiële soliditeit van de onder toezicht
staande instellingen; het integriteitstoezicht op de handhaving van de integriteit van de
financiële sector en ordelijke en transparante marktprocessen ter bescherming van de
consument.
Wij houden toezicht op zodanige wijze, dat er een stimulans naar voortdurende verbetering
van uitgaat. Wij streven naar een systeem waarin significante verstoringen in de financiële
dienstverlening aan consumenten te allen tijde worden voorkomen.

De komende jaren blijven wij ons richten op de optimale uitvoering van risico-gebaseerd
toezicht. Bij risico-gebaseerd toezicht wordt onze toezichtcapaciteit zoveel mogelijk ingezet
waar de risico’s het grootst zijn. Daarnaast gaan wij in toenemende mate data-gedreven
werken. Wij willen in onze toezichtwerkzaamheden de grote beschikbaarheid van steeds meer
en gedetailleerde data en nieuwe technologieën beter gaan benutten. Niet alleen zijn wij met
behulp van data-analyses in staat sneller en beter risico’s te identificeren, maar ook kunnen wij
op basis van nieuwe instrumenten en technologieën sneller anticiperen op risico’s en beter
prioriteiten stellen in de toezichtwerkzaamheden.

Verder zijn wij voornemens meer visitaties bij de onder toezicht staande instellingen uit te
voeren. Die kunnen bestaan uit jaarlijkse gesprekken met de Raad van Bestuur, gesprekken
met andere organen en medewerkers van de instelling, dossieronderzoek of een combinatie
hiervan. Onze werkwijze hangt af van de omvang en complexiteit van de instelling en de
aanwezige risico’s. Het doel van deze visitaties is om eventuele problemen in een vroeg
stadium te signaleren en waar nodig maatregelen te nemen.

De onder toezicht staande instellingen zijn zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de door de
CBCS gestelde normen en standaarden en moeten dus continue daarvan op de hoogte zijn.
Om onze financiële sector te stimuleren zich continu te verbeteren, gaan wij hen actief
informeren over nieuwe normen en standaarden en, voor zover dit onze geheimhoudingsplicht
niet schendt, de resultaten van onderzoeken verricht op het gebied van toezicht.
Als laatste gaan wij inventariseren of de noodzaak bestaat om nieuwe
handhavingsmaatregelen te ontwikkelen zodat de onder toezicht staande instellingen zich te
allen tijde aan de vastgestelde voorschriften, normen en standaarden houden.
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5. Een strategische partner die adviseert over de stabiliteit en competitieve
positie van de financiële sector en groei stimuleert

Een van de kerntaken van de CBCS is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de
landen. De overheden en financiële sector hebben aangegeven ons niet alleen te willen zien
als de toezichthouder, maar ook als een strategische partner en adviseur. Wij gaan daarom
onze strategische adviesrol uitbreiden.

Op basis van data, statistische analyse, economische analyse en onderzoek gaan wij
de overheden, financiële sector en overige stakeholders adviseren. Hierbij denken wij vooral
aan het monitoren van onder meer transformatieve technologieën, big data, cybersecurity,
demografische ontwikkelingen, sociaal-politieke instabiliteit, klimaatverandering.

Tevens zullen wij door middel van seminars, publicaties en continue dialoog met de overheden
onze data en kennis delen. Ook zullen wij trainingen en opleidingen organiseren over actuele
onderwerpen. Het bevorderen van de gezondheid en stimuleren van de competitieve positie
van de financiële sector is hierbij ons doel.

Subdoelen:

4.1 Wij verbeteren onze risico-gebaseerde toezichtwerkzaamheden en instrumenten door
steeds meer data-gedreven te gaan werken.

4.2 Wij blijven communiceren met onder toezicht staande instellingen over de normen en
standaarden en onderzoeken verricht op het gebied van monetair-, prudentieel- en
integriteitstoezicht

Subdoelen:

5.1 Wij maken statistische analyses en monitoren (inter)nationale trends en
ontwikkelingen in de markten en voorspellen de mogelijke effecten hiervan.

5.2 Wij geven onafhankelijk advies aan stakeholders over trends en ontwikkelingen en
hoe deze te integreren om ook in de toekomst als financiële sector stabiel te blijven
en onze competitieve positie te waarborgen.

5.3 Wij delen onze deskundigheid en ervaring ter bevordering van de duurzaamheid en
competitieve positie van de financiële sector.
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6. Een duidelijke visie op FinTech ondernemingen met nieuwe technologie-
gedreven financiële producten en diensten

Financiële instellingen zetten technologie anders in dan voorheen. Het concept van FinTech
wordt hierin steeds gebruikelijker. FinTech is de verzamelnaam voor de toepassing van
technologische innovaties in de financiële sector. Wereldwijd wordt er verwacht dat FinTech de
markt zal veranderen door met name de introductie van nieuwe vormen van financiële
intermediatie. Onder meer het gebruik van Cloud Computing Services en mobiele financiële
diensten brengt nieuwe mogelijkheden en risico’s met zich mee. Voor de burger zou dat
kunnen betekenen dat financiële diensten sneller, efficiënter en/of gebruiksvriendelijker
uitgevoerd worden.

Als vooruitstrevende centrale bank onderzoekt de CBCS de ontwikkelingen en mogelijkheden
op dit gebied om waar nodig snel hierop te kunnen inspelen. Ook stellen wij richtlijnen op over
met name cybersecurity en het adequaat beheersen van ICT-risico’s door de instellingen.

Subdoelen:

6.1 Wij ontwikkelen een visie en plan van aanpak op het gebied van FinTech zodat wij
voorbereid zijn op mogelijke veranderingen, hoe deze te implementeren en eventuele
risico’s kunnen mitigeren.

6.2 Wij integreren de gemaakte keuzes met betrekking tot onze visie en
beleidsmaatregelen over FinTech in de uitvoering van onze kerntaken en de
organisatorische inrichting van de CBCS.
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7. Introductie van een nieuwe munteenheid voor Curaçao en Sint Maarten

Sinds de ontbinding van de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010, vormen Curaçao en Sint
Maarten samen een monetaire unie. Aanvankelijk zou binnen de unie de ‘’Caribische gulden’’
geïntroduceerd worden. De benodigde wetgeving hiervoor bestaat al. Echter, de invoering
hiervan heeft vertraging opgelopen door het ontbreken van een beslissing hiertoe.

Gezien het feit dat het laten produceren van nieuwe NAf-bankbiljetten en NAf-circulatiemunten
juridisch gezien niet mogelijk is, gaan wij de nodige stappen ondernemen om de daadwerkelijke
introductie van de nieuwe munteenheid per 1 januari 2021 te realiseren. Deze stappen variëren
van het geven van advies aan de overheden hieromtrent, tot het zorgdragen voor een voldoende
voorraad van kwalitatief goede bankbiljetten en circulatiemunten.

Naast het zorgdragen voor de circulatie van nieuw papiergeld, houden wij rekening met
ontwikkelingen op het gebied van digitale ruilmiddelen. Wereldwijd wordt cryptocurrency
geïntroduceerd, zoals Bitcoin, Ripple, Litecoin. Ook op Curaçao en Sint Maarten zullen deze
veranderingen niet uitblijven. Wij zullen te maken krijgen met de handel in digitale valuta. Er
wordt door ons onderzocht of wij op Curaçao en Sint Maarten een digitale munt moeten
introduceren.

In 2018 moeten wij als CBCS hier een standpunt over innemen door het ontwikkelen van een
visie. Hierbij zorgen wij voor de juiste verhouding tussen digitaal/giraal en chartaal geld. Op basis
van deze visie werken wij een plan van aanpak uit zodat wij voorbereid zijn op de mogelijke
veranderingen, hoe wij daarmee omgaan en om eventuele risico’s te mitigeren.

Subdoelen:

7.1 Wij adviseren de overheden over de introductie van een “Caribische gulden” en
werken een plan van aanpak uit zodat de financiële sector en het publiek voorbereid
zijn op de mogelijke veranderingen en de implementatie daarvan.

7.2 Wij ontwikkelen een visie en plan van aanpak voor mogelijke introductie van een
digitale munt zodat wij voorbereid zijn op de veranderingen, de implementatie ervan
en de beperking van eventuele risico’s.
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8. Een efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer voor iedereen

De wereld van het betalingsverkeer verandert snel. In de afgelopen jaren zijn wij steeds meer
gebruik gaan maken van elektronische betaalmiddelen. Het gebruik van contactloze chips op
betaalpassen of ingebouwd in mobiele telefoons is niet meer weg te denken uit het dagelijks
leven. Als gevolg van deze nieuwe technologieën is het wereldwijde betalingsverkeer sneller,
efficiënter en tot op zekere hoogte veiliger geworden, waardoor transacties tussen banken veel
soepeler plaatsvinden.

In dit kader zet de CBCS zich in voor de verbetering van de efficiëntie van het betalingsverkeer
op Curaçao en Sint Maarten door onder meer het bevorderen van elektronische betalingen.
Technologische vooruitgang maakt onder andere ook de ontwikkeling van nieuwe
betalingsinstrumenten mogelijk. Als gevolg hiervan is er een toenemende druk op de CBCS als
beheerder van het nationale clearingsysteem, NACS 2 om te voldoen aan de (internationale)
eisen en verwachtingen van de burger. Hierin beschouwen wij uiteraard de automatisering en
optimalisering van ons huidige betaalsysteem als prioriteit.

Om mee te kunnen gaan met de technologische veranderingen op het gebied van
betalingsverkeer, is het wel nodig dat iedere burger toegang heeft tot een bankrekening of
elektronisch instrument waarmee transacties kunnen worden verricht. In dit licht, zet de CBCS
zich in voor de bevordering van de toegankelijkheid van het financiële systeem in de landen.

Vanuit onze rol als toezichthouder zullen wij beleid ontwikkelen voor de bevordering van ‘’financial
inclusion’’. De CBCS ontwikkelt regelgeving en creëert kaders om het gehele betalingsstelsel van
de landen, inclusief betalingsinstrumenten, te structureren, ter bevordering van de
toegankelijkheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van het nationale betalingsstelsel.

Subdoelen:

8.1 Wij dragen zorg voor de verbetering van de efficiëntie en (her)structurering van het
nationale betaalstelsel van Curaçao en Sint Maarten.
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5. Een Centrale Bank 
met een klantvriendelijke 
en innovatieve 
organisatie
De belangrijkste strategische doelen voor 2018-2020 zijn:

Organisatieontwerp, functies en processen die
overeenkomen met de ambities en transformatie van
de CBCS.
Een daadkrachtige en efficiënte bedrijfsvoering en
versterking van de uitvoering van kerntaken
ondersteund door een moderne IT-infrastructuur.
Een klantvriendelijke en innovatieve
organisatiecultuur en een nieuw imago.
Transformatie van de CBCS door leiderschap met
een nieuwe “tone at the top”.
Versterking van de HR-organisatie om te
ondersteunen bij de aansturing van de transformatie.
Bevorderen van de duurzaamheid, transparantie en
accountability binnen de CBCS-organisatie door
versterking van Governance, Risk & Compliance en
Business Continuity Management.

9

10

11

12

13

14
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9. Organisatieontwerp, functies en processen die overeenkomen met de
ambities en transformatie van de CBCS

De transformatie van de CBCS-organisatie krijgt hoge prioriteit. Om onze strategische doelen te
bereiken, zorgen wij ervoor dat wij als organisatie fit zijn. Bekeken wordt of onze organisatie-
inrichting, werkwijze en aansturing aansluiten op het ambitieniveau van de CBCS waarbij IT
leidend is voor de inrichting van de organisatie.

Het besturingsmodel beschrijft onder meer hoe de CBCS in de toekomst bestuurd wordt, hoe de
relatie tussen de primaire processen (toezicht, monetair beleid, betalingsverkeer en advies) en
ondersteunende stafafdelingen eruit ziet, hoe aansturing van de verschillende
organisatieonderdelen wordt ingericht en hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld
tussen de Raad van Bestuur en het management. Op basis van het besturingsmodel wordt
besloten waar de organisatie- en managementstructuur van de CBCS moet worden aangepast.
Hierbij zullen wij overwegen om nieuwe afdelingen op te richten en/of afdelingen met elkaar te
clusteren. Belangrijk is dat wij de huidige verzuiling tussen de afdelingen/sectoren doorbreken en
de onderlinge samenwerking en efficiëntie verbeteren.

Procesbeschrijvingen zijn van belang voor eenduidigheid over onze werkwijze en de verdeling
van taken en verantwoordelijkheden. Onze ambities, het aangepaste besturingsmodel en de
nieuwe IT-infrastructuur vragen om een evaluatie van onze huidige processen. Ondersteunen de
huidige processen onze ambities op het gebied van efficiëntie, daadkracht, klantvriendelijkheid
en innovatie? Wat is de gewenste in- en output per proces (data)? Wat zijn de gewenste ‘’key
performance indicators’’?

De geactualiseerde organisatiestructuur en procesbeschrijvingen geven inzicht in de benodigde
functies, functiebeschrijvingen en formatieplanning van onze organisatie. Hierbij zullen wij
nadenken over het introduceren van nieuwe of aangepaste functies ter versterking van de
organisatie, zoals versterking van strategisch advies, communicatie en technologie.

Subdoelen:

9.1 Wij ontwikkelen een nieuw besturingsmodel t.b.v. de aansturing van de organisatie en
definiëren de rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en het
management.

9.2 Wij ontwikkelen en implementeren een nieuwe management- en organisatiestructuur
met een nieuwe afdelingenopzet.

9.3 Wij actualiseren en implementeren procesbeschrijvingen die overeenkomen met de
ambities van de nieuwe organisatie.

9.4 Wij actualiseren en implementeren een nieuwe functiestructuur, functiebeschrijvingen
en formatieplanning ter versterking van de organisatie.



10. Een daadkrachtige en efficiënte bedrijfsvoering en versterking van de
uitvoering van kerntaken ondersteund door moderne IT-infrastructuur

Als centrale bank moeten wij bij blijven door open te staan voor de dynamiek van nieuwe
technologieën en werktrends. Dit geldt niet alleen voor transformaties aangestuurd door IT in
de financiële sector. De CBCS is vooruitstrevend en wij willen optimaal gebruik maken van
technologische innovaties ter versterking van onze bedrijfsvoering, informatieverstrekking en
uitvoering van onze kerntaken. De communicatie en gegevensuitwisseling met de instellingen
verandert door gebruik te maken van portals, web services en integraties. Hiervoor zet de
CBCS protocollen en richtlijnen op die de inzet en het gebruik van algemene IT-middelen
sturen en stimuleren.
Data-analyse is “key” voor het verbeteren van risico-gebaseerd toezicht, beleidsontwikkeling en
het geven van strategisch advies. Het informeren van het publiek en andere stakeholders over
actuele en historische economische indicatoren en het op basis van die data kunnen uitvoeren
van economische analyses door stakeholders, stimuleren de investeringsbereidheid. Het
gecontroleerd en gestructureerd uitwisselen van data tussen de onder toezicht staande
instellingen en de CBCS is hierbij essentieel.

Binnen onze organisatie is er sprake van verzuiling in de communicatie tussen afdelingen. De
CBCS gebruikt momenteel een groot aantal IT-systemen voor de uitvoering van de
werkprocessen, die procesmatig en gegevensmatig niet altijd op elkaar afgestemd zijn.
Afdelingen werken echter efficiënter, effectiever en communiceren beter met elkaar door
afstemming in processen en integratie van gegevens. Dit draagt ook bij aan een meer open
organisatiecultuur waarin samenwerking en klantvriendelijkheid (ook je collega is je klant)
voorop staan.
Voor de communicatie en gegevensuitwisseling met klanten en overige stakeholders is de
beveiliging van de interne servers, data en het netwerk een randvoorwaarde, zeker gezien het
voortdurend dreigende gevaar van cyberaanvallen en de gevoeligheid van de gegevens. Wij
zullen daarom ons cybersecurity beleid continu actualiseren. Gezien de grote technologische
veranderingen binnen zowel de financiële sector als de CBCS zelf, is het noodzakelijk dat onze
ICT-afdeling waar nodig wordt versterkt. Hierbij moet gedacht worden aan IT-governance, IT-
Risk Management en IT-Operations.

Subdoelen:

10.1 Wij ontwikkelen een strategie voor verbetering van de IT-infrastructuur ter versterking
van de uitvoering van de kerntaken en de bedrijfsvoering.

10.2 Wij verbeteren de IT-bedrijfsapplicaties t.b.v. data-uitwisseling de onder toezicht
staande instellingen, data-analyse en een efficiëntere bedrijfsvoering.

10.3 Wij actualiseren ons cybersecurity beleid.

10.4 Wij versterken de ICT-afdeling (onder meer IT-governance en IT-Risk management,
IT-operations).
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Onze kernwaarden

Integriteit

Wij doen wat wij zeggen.
Wij houden ons aan normen en waarden.

Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag.
Wij zijn transparant in ons handelen.

Deskundigheid

Wij hebben kennis van zaken.
Wij zijn professioneel.
Wij zijn onafhankelijk.

Samenwerking
Wij zijn empatisch.
Wij zijn collegiaal.

Wij zijn communicatief.
Wij zijn dienstig aan de 

gemeenschap.
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Agile

Wij zijn vooruitstrevend.
Wij zijn dynamisch.
Wij zijn proactief.

Wij spelen snel in op de laatste ontwikkelingen.

Klantvriendelijk

Wij zijn adviseurs.
Wij delen onze kennis met anderen.

Wij denken mee.



26

11. Een klantvriendelijke en innovatieve organisatiecultuur en een nieuw
imago

De CBCS heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met publieke discussies over de integriteit
van haar bestuurders en commissarissen. Dit heeft het imago van de CBCS aangetast. Ook
wordt onze huidige organisatiecultuur gekenmerkt als relatief traditioneel, top down, verzuild en
hiërarchisch. Onze stakeholders geven aan de organisatie als deskundig maar star te ervaren
met medewerkers die niet voldoende empowered zijn.
Wij werken toe naar een nieuw imago voor de CBCS. Denk hierbij aan een verandering van een
gesloten organisatie naar een open en transparante organisatie. Hierbij is de kwaliteit van het
leiderschap essentieel voor de CBCS om te kunnen doorgroeien naar de “next level”. Van de
leiders wordt verwacht dat zij de organisatie ombuigen van een “intern gerichte” organisatie naar
een “extern gerichte” en dynamische organisatie. De kerncompetenties die hierbij aanwezig
dienen te zijn binnen het Management Team en de Raad van Bestuur van de CBCS zijn:
• Inspirerend leiderschap
• Dienstverlenende instelling
• Deskundige adviseurs
• Accountability
• Innovatie
• Agile

Het imago van een organisatie is niet gemakkelijk te veranderen en vraagt
doorzettingsvermogen. Door ons transparant op te stellen en onze stakeholders te vragen met
ons mee te denken, kunnen wij onder meer hun perceptie over onze organisatie veranderen. Wij
gaan daarom actief communiceren met onze stakeholders en de samenleving over onze
strategische ambities en de behaalde resultaten. Daarnaast lanceren wij een “re-branding”
campagne met een moderne “look and feel” van onze publicaties.
Het veranderen van de organisatiecultuur vergt een lange adem. Wij gaan een
cultuurveranderingsprogramma introduceren dat zal bestaan uit verschillende stappen, zoals de
uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken en een organisatiecultuurscan. Daarnaast gaan
wij een cultuurveranderingsplan ontwikkelen. De implementatie van een
bewustwordingstrainingsprogramma, een communicatieplan en de opzet van een ‘’code of
conduct’’ voor bestuurders en medewerkers van de CBCS staan hoog in het vaandel.

Subdoelen:

11.1 Wij ontwikkelen en implementeren een cultuurveranderingsprogramma.

11.2 Wij ontwikkelen en implementeren een communicatiestrategie.

11.3 Wij ontwikkelen en implementeren een “re-branding” campagne, inclusief
communicatie met stakeholders over de ambities van de CBCS.
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12. Transformatie van de CBCS door leiderschap met een nieuwe “tone at
the top”

Een voorwaarde voor het welslagen van de transformatie en onze cultuurverandering is dat het
management achter de verandering staat en deze sponsort. Ook is het van belang dat de Raad
van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het management volhardend zijn en inhoud
geven aan onze nieuwe kernwaarden, zowel binnen als buiten de CBCS-organisatie. Kortom de
“tone at the top” van het leiderschap is van wezenlijk belang.

Gezien de belangrijke rol in de aansturing van de transformatie en het
cultuurveranderingsproces wordt er een leiderschapsprogramma geïntroduceerd. Er worden
competentieprofielen ontwikkeld voor de leidinggevenden. Vervolgens wordt voor iedere
leidinggevende een individuele profielschets ontwikkeld waarin aangegeven wordt welke
competenties aangescherpt moeten worden. Een trainings- en coachingsprogramma
ondersteunt de leidinggevenden in hun ontwikkeling en bij aansturing van de benodigde
transformatie en cultuurverandering.

13. Versterking van de HR-organisatie om te ondersteunen bij de aansturing
van de transformatie.

De afdeling HR is essentieel voor het slagen van de transformatie van onze organisatie en de
cultuurverandering. Het zijn de medewerkers van de CBCS die de veranderingen
verwezenlijken. Dit vraagt om een versterking van de HR-organisatie met het doel om te groeien
van een afdeling personeelszaken naar Human Resource Development. De nadere ontwikkeling
en handhaving van diverse HR-instrumenten zoals functieboek, prestatie en
beloningssystematiek en training en ontwikkeling van de medewerkers zijn hierbij essentieel. Wij
zorgen voor de nodige ondersteuning en versterking van de HR-organisatie door onder meer het
ontwikkelen en implementeren van een HR-strategie die aansluit op de ambities van de
organisatie.

Subdoelen:

12.1 Wij ontwikkelen en implementeren een leiderschapsprogramma ter begeleiding van
de leidinggevenden in het aansturen van de transformatie en de cultuurverandering.

Subdoelen:

13.1 Wij versterken de afdeling HR.

13.2 Wij verbeteren en implementeren HR-instrumenten zoals training en coaching,
beoordeling en performance management.
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14. Bevorderen van de duurzaamheid, transparantie en accountability binnen
de CBCS-organisatie door versterking van Governance, Risk & Compliance
en Business Continuity Management

Zoals iedere andere organisatie, moeten ook wij ons performance management, onze budgetten
en onze middelen effectief inzetten. Onze stakeholders verwachten dat wij volledig accountable
en transparant zijn. In dit kader gaan wij de duurzaamheid, transparantie en accountability
binnen de organisatie versterken door middel van Governance, Risk & Compliance en Business
Continuity Management.

“Business Continuity” is een belangrijke prioriteit voor onze financiële sector. Cyberaanvallen,
natuurrampen en sociaal-maatschappelijke uitdagingen, die vaak gepaard kunnen gaan met het
uitvallen van elektriciteit, telecommunicatie en IT-systemen, hebben bijgedragen aan het
verhogen van dit prioriteitsgevoel. Volgens de principes van Business Continuity Management is
het noodzakelijk dat binnen alle centrale banken en onder toezicht staande instellingen de
verantwoordelijkheid hiervoor bij de Raad van Bestuur en het senior management ligt. Wij zullen
ons huidige Business Continuity Management beleid en processen evalueren en waar nodig
actualiseren en implementeren.

Subdoelen:

14.1 Wij ontwikkelen en implementeren een verbeterplan voor governance t.b.v. 
accountability en transparantie binnen de CBCS.

14.2 Wij evalueren, actualiseren en implementeren Business Continuity Management 
beleid en processen.



29



Centrale Bank van 
Curaçao en Sint 

Maarten

Deel 2:
Operationalisering van het 

Strategisch Plan 2018-2020

30



31



32

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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Fax: (599 9) 461-5004

www.centralbank.cw 
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Phone: (1721) 542-3520
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In dit tweede deel van het Strategisch Plan 2018-2020 presenteren wij de vertaling van onze strategische
ambities naar concrete doelen en acties. Dit maakt het Strategisch Plan meetbaar en realistisch. Naast de
strategische doelen, subdoelen en benodigde activiteiten, identificeren wij per doel ook de
verantwoordelijke sector(en) binnen de Bank. De benoemde sector(en) dragen als “trekker” de primaire
verantwoordelijkheid voor de realisatie van het doel en de rapportage over de voortgang. Uiteraard is de
input en betrokkenheid van de andere sectoren noodzakelijk voor de optimale invulling van de diverse
activiteiten.

De sectorplannen zijn gekoppeld aan de strategische doelen en niet aan individuele sectoren. In het licht
van het verbeteren van de integraliteit en samenwerking binnen onze organisatie, is dit een bewuste keuze
geweest. De realisatie van onze strategische ambities is tenslotte een verantwoordelijkheid van ons
allemaal.

Belangrijk is dat elke afdeling zich onze strategische ambities eigen maakt. Daarnaast heeft elke afdeling
zijn eigen kerntaken en processen. Elke afdeling zal ook zijn eigen verbetertrajecten hebben om de
uitvoering van de afdelingstaken en -processen te optimaliseren. Belangrijk is dat de verbetertrajecten op
afdelingsniveau aansluiten op de strategische prioriteiten van onze gehele organisatie.

Als medewerkers van de CBCS moeten wij allemaal de strategische ambities vertalen naar onze eigen
ontwikkeling en jaarlijkse doelstellingen. Een transformatie van de CBCS is immers niet volledig indien onze
medewerkers niet mee ontwikkelen. Enkel als wij samenwerken aan onze doelen zal de beoogde
transformatie werkelijkheid worden.

Leila Matroos-Lasten
a.i. President en Directeur Secretaris

Jose Jardim
Financieel Economisch Directeur
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1. Sectorplannen
De strategische doelen en subdoelen in het Strategisch Plan 2018-
2020 zijn verder uitgewerkt in de benodigde acties. Per subdoel
worden de verantwoordelijke sector(en) binnen de CBCS
aangegeven. De sectoren zijn:

Monetaire & Economische Zaken

Toezicht Banken

Toezicht Institutionele Beleggers & Assurantiebemiddelaars

Toezicht Beleggingsinstellingen & Trust

Information Management & Risk Analysis 

Financiële Stabiliteit & Marktgedrag

Treasury

BOTFI, Internationale Zaken & Integriteit  

Informatie & Communicatie Technologie

Financiële Zaken 

Operationele Zaken

Risk & Compliance

Bedrijfscommunicatie & Facilitaire Diensten

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

12

13
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Een totaaloverzicht van alle strategische doelen van het Strategisch
Plan 2018-2020

Focusgebieden # Strategische Doelen

Monetaire stabiliteit van 
Curaçao en Sint Maarten

1 Monetaire stabiliteit door handhaving van de waarde van de munt.

2 Duurzame sociaal-economische groei in een dynamische omgeving.

Een stabiele en 
competitieve financiële 
sector

3 Actuele toezichtkaders, financieel beleid en wetgeving.

4
Effectief en efficiënt toezicht op de financiële sector en handhaving 
van de financiële stabiliteit met instellingen die aan hun verplichtingen 
voldoen.

5 Een strategische partner die adviseert over de stabiliteit en 
competitieve positie van de financiële sector en groei stimuleert.

6 Een duidelijke visie op FinTech ondernemingen met nieuwe 
technologie-gedreven financiële producten en diensten.

7 Introductie van een nieuwe munteenheid voor Curaçao en Sint 
Maarten.

8 Een efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer voor 
iedereen.

Een Centrale Bank met 
een klantvriendelijke en 
innovatieve organisatie

9 Organisatieontwerp, functies en processen die overeenkomen met de 
ambities en transformatie van de CBCS.

10
Een daadkrachtige en efficiëntie bedrijfsvoering en versterking van de 
uitvoering van kerntaken ondersteund door een moderne IT-
infrastructuur.

11 Een klantvriendelijke en innovatieve organisatiecultuur en een nieuw 
imago.

12 Transformatie van de CBCS door leiderschap met een nieuwe “tone
at the top”

13 Versterking van de HR-organisatie om te ondersteunen bij de 
aansturing van de transformatie.

14
Bevorderen van de duurzaamheid, transparantie en accountability 
binnen de CBCS-organisatie door versterking van Governance, Risk 
& Compliance en Business Continuity Management.



Strategisch doel 1:
Monetaire stabiliteit door handhaving van de waarde van de munt

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

1.1

Wij beoordelen en passen 
waar nodig ons monetair 
beleid en  instrumentarium 
aan.

Monetaire & 
Economische 

Zaken

Financiële
Stabiliteit & 

Marktgedrag

1.1.1 Evalueren en op basis van evaluatie evt. aanpassen van de 
deviezennorm.

1.1.2
Onderzoeken van mogelijke impact digital currency (crypto & 
CB digital) op monetair beleid en eventuele aanpassing van 
beleid.

1.1.3 Onderzoek naar de consequenties van overliquiditeit in 
bankwezen en eventueel aanpassen van monetair beleid.

1.1.4

Onderzoek naar interactie tussen monetair en 
macroprudentieel beleid en nemen van besluit over 
onderlinge afstemming (o.a. ontwikkelen van Bank Lending
Standards model).

1.1.5 Ontwikkelen en implementeren van nieuwe monetaire en 
macroprudentieel beleidsinstrumenten.

1.1.6 Uitgeven van publicaties op kwartaal basis over monetaire 
ontwikkelingen en gevoerd beleid.

Strategisch doel 2:
Duurzame sociaal-economische groei in een dynamische omgeving.

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

2.1

Wij adviseren de financiële 
sector en overheden over hoe 
de duurzaamheid van de 
economieën kan worden 
gewaarborgd na calamiteiten 
zoals natuurrampen en de 
bijkomende sociale en 
maatschappelijke risico’s.

Risk & Compliance

Monetaire & 
Economische

Zaken

BOTFI,
Internationale

Zaken & Integriteit

Toezicht Banken

Toezicht
Institutionele
Beleggers & 

Assurantiebemiddel
aars

Financiële stabiliteit 
& Marktgedrag

2.1.1
Analyseren en kwantificeren van financiële risico's die 
kunnen ontstaan als gevolg van natuurrampen en 
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. 

2.1.2
Vergelijken van de duurzaamheid van het financiële 
systeem van Curaçao en Sint Maarten met landen met 
vergelijkbare uitdagingen. 

2.1.3
Ontwikkelen van een visie en beleidsmaatregelen om 
financiële risico's als gevolg van natuurrampen en 
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen te mitigeren.

2.1.4
Eventueel integreren van gemaakte keuzes n.a.v. visie 
en beleidsmaatregelen in uitvoering van kerntaken en 
organisatie inrichting van CBCS.

2.2

Wij denken mee, in onze rol 
als toezichthouder en 
financieel strategische 
adviseur, over benodigde 
initiatieven voor duurzame 
sociaal-economische groei 
van Curaçao en Sint Maarten.

Monetaire & 
Economische zaken

Financiële stabiliteit 
& Marktgedrag

2.2.1
Adviseren over de strategie voor duurzame sociaal-
economische groei en hervorming van Curaçao en Sint 
Maarten.



Strategisch doel 3:
Actuele toezicht kaders, financieel beleid en wetgeving

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

3.1

Wij ontwikkelen 
voorschriften en richtlijnen 
voor de financiële sector, 
conform internationale 
standaarden.

BOFTI, 
Internationale 

Zaken & Integriteit

Toezicht
beleggingsinsteling

en & Trust

Toezicht 
Institutionele 
Beleggers & 

Assurantiebemidd
elaars

Toezicht Banken

Financiële 
Stabiliteit & 

Marktgedrag

Information 
Management & 
Risk Analysis 

Toezicht 
Afdelingen 

3.1.1 Behouden en uitbreiden van internationale lidmaatschappen 
van tenminste IOSCO.

3.1.2
Uitvoeren van National Risk Assessment (NRA) & Financial 
Action Task Force (FATF), conform stappenplan van de 
World Bank.

3.1.3
Aanpassen van de voorschriften en richtlijnen aan meest 
recente FATF aanbevelingen voor onder toezicht staande 
instellingen.

3.1.4 Institutionaliseren en introduceren van Algemeen 
Verbindende Voorschriften.

3.2

Wij ontwikkelen en 
onderhouden beleidskaders 
en wetgeving die 
ondersteunend zijn aan de 
kerntaken van de CBCS en 
de ontwikkeling van de 
onder toezicht staande 
instellingen en de sector als 
geheel ondersteunen.

BOTFI, 
Internationale 

Zaken & Integriteit 

Information 
Management & 
Risk Analysis

Financiële 
Stabiliteit & 

Marktgedrag

Risk & Compliance

3.2.1
Inventariseren en analyseren van benodigde aanpassingen 
van huidig beleid en wetgeving danwel nieuw te ontwikkelen 
beleid en wetgeving.

3.2.2 Aanpassen van huidig beleid en wetgeving en waar nodig 
ontwikkelen van nieuw beleid en wetgeving.

3.2.3 Communiceren van impact van actueel/nieuw beleid en 
wetgeving aan de financiële sector.

3.2.4 Opstellen en introduceren van voorschriften en richtlijnen op 
het gebied van IT voor onder toezicht staande instellingen.
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Strategisch doel 4:
Effectief en efficiënt toezicht op en handhaving van de financiële stabiliteit van de
sector met instellingen die aan hun verplichtingen voldoen

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

4.1

Wij verbeteren onze risico-
gebaseerde 
toezichtwerkzaamheden en 
instrumenten door steeds 
meer data-gedreven te gaan 
werken. 

Toezicht Banken

Toezicht 
Institutionele 
Beleggers & 

Assurantiebemid
delaars

Toezicht 
Beleggingsinstelli

ngen & Trust

BOTFI, 
Internationale

Zaken & 
Integriteit

Informatie & 
Communicatie
Technologie

Financiële 
Stabiliteit & 

Marktgedrag

4.1.1 Opzetten van infrastructuur t.b.v. AML/CFT risico-gebaseerd 
toezicht.

4.1.2
Voldoen aan rapportagedeadlines t.a.v. internationale 
organisaties (questionnaires CEMLA, ASBA, Wereldbank, 
etc.).

4.1.3 Ondergaan van self-assessment a.d.h.v. alle IAIS Core
principles zoals vastgesteld per 1 januari 2018.

4.1.4 Ondergaan van Financial Sector Assessment Program 
(FSAP).

4.1.5 Eisen aangeven voor het laten ontwikkelen van dashboards 
voor data-gedreven toezicht pensioenfondsen.

4.1.6 Herziening en eventuele ontwikkeling van ARAS-staten om 
data-gedreven toezicht voor verzekeraars te implementeren.

4.1.7 Opstellen van een business case ter programmering van 
(aangepaste) ARAS. 

4.1.8 Programmeren (aangepaste) ARAS in .net framework.
4.1.9 Bouwen en implementeren van toezichtmodellen.

4.1.10 Data-gedreven analyses gebruiken bij de halfjaarlijkse risico 
–gebaseerd analyse voor toezichtplanning.

4.1.11

Aanbieden van nieuwe concept pensioenwet en Memorie 
van Toelichting aan de regering van Curaçao en Sint 
Maarten en het monitoren van goedkeuringsproces en 
implementatie.

4.1.12 Verhogen van onderzoekfrequentie conform verscherpte 
internationale normen.

4.1.13
Uitbreiding en aanvulling van het macroprudentieel
toezichtinstrumentarium conform de laatste internationale 
standaarden van Bazel en IAIS zoals geldend per 1 januari 
2018.

4.1.14
Opstellen van notitie met voorschriften  m.b.t. het concept 
van data-gedreven toezicht en monitoren van de 
besluitvorming hieromtrent.

4.1.15 Opstellen van nieuwe rapportagestaten voor 
assurantiebemiddelaars.

4.1.16
Ontwikkelen van de Supervised Institution IT Questionaire
(SIIQ) en het houden van management meetings op basis 
van de resultaten uit het systeem.

4.2

Wij blijven communiceren 
met onder toezicht staande 
instellingen over de normen 
en standaarden en 
onderzoeken verricht op het 
gebied van monetair-, 
prudentieel- en 
integriteitstoezicht.

Financiële 
Stabiliteit & 

Marktgedrag

4.2.1 Publiceren van onderzoeksrapporten (papers) verricht op het 
gebied van gedrags- en prudentieel toezicht.

4.2.2 Verrichten van een jaarlijks onderzoek naar Toezicht van 
gedrag en cultuur onder toezicht staande instellingen.
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Strategisch doel 5:
Een strategische partner die adviseert over de stabiliteit en competitieve positie van de
financiële sector en groei stimuleert

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

5.1

Wij maken statistische 
analyses en monitoren (inter) 
nationale trends en 
ontwikkelingen in de markten 
en voorspellen de mogelijke 
effecten hiervan.

Monetaire 
Economische

Zaken

Financiële
Stabiliteit & 

Marktgedrag

Toezicht 
Institutionele 
Beleggers & 

Assurantiebemid
delaars

Toezicht 
Beleggingsinstelli

ngen & Trust

Toezicht Banken

Informatie & 
Communicatie
Technologie

5.1.1 Ontwikkelen van macro-economische modellen voor 
Curaçao en voor Sint Maarten.

5.1.2 Ontwikkeling van een centraal databestand en zorgdragen 
voor de Go Live hiervan.

5.1.3
Ontwikkelen van modellen en dashboards, onder andere 
voor pensioenfondsen, verzekeraars en financieel toezicht, 
ter verwerking van data in bruikbare toezichtinformatie.

5.2

Wij geven onafhankelijk 
advies aan stakeholders over 
trends en ontwikkelingen en 
hoe deze te integreren om 
ook in de toekomst als 
financiële sector stabiel te 
blijven en onze competitieve 
positie te waarborgen.

Alle sectoren

5.2.1

Periodieke overlegmomenten met ketenpartners, zoals de 
Ministeries van Financiën en Economische Ontwikkeling, de 
onder toezicht staande instellingen, over trends en 
ontwikkelingen en benodigde maatregelen.

5.2.2
Inventarisatie van deelname aan of organisatie van 
(internationale) fora, congressen, commissies en 
evenementen.

5.2.3
Periodieke publicaties over actuele onderwerpen en 
voorspellingen over hun mogelijke impact op de monetaire 
en financiële stabiliteit.

5.3

Wij delen onze 
deskundigheid en ervaring ter 
bevordering van de 
duurzaamheid en 
competitieve positie van de 
financiële sector.

Monetaire 
Economische 

Zeken

Financiële 
Stabiliteit & 

Marktgedrag

Bedrijfscommuni
catie & Facilitaire 

Diensten

5.3.1 Organiseren van seminars en conferenties voor stakeholders 
uit de financieel-economische sectoren.

5.3.2
Organiseren van informatieve programma's over taken van 
de Bank en educatieve programma's voor publieke 
bewustwording.

5.3.3

Organiseren van trainingen en opleidingen voor de financiële 
sector over relevante onderwerpen ter verhoging van kennis 
en vaardigheden (bijvoorbeeld financiële educatie van de 
consument en samenleving).
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Strategisch doel 6:
Een duidelijke visie op FinTech ondernemingen met nieuwe technologie-gedreven
financiële producten en diensten

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

6.1

Wij ontwikkelen een visie en 
plan van aanpak m.b.t. 
FinTech zodat wij voorbereid 
zijn op mogelijke 
veranderingen, hoe deze te 
implementeren en eventuele 
risico’s kunnen mitigeren.

Risk & 
Compliance

Information 
Management & 
Risk Analysis 

Financiële
Stabiliteit & 

Marktgedrag

Monetaire & 
Economische

Zaken

Treasury

6.1.1
Analyseren en kwantificeren van kansen en risico's die 
kunnen ontstaan als gevolg van FinTech binnen de 
financiële sector.

6.1.2 Benchmarken met andere centrale banken over omgang met 
kansen en risico's van FinTech.

6.1.3 Ontwikkelen van een visie en beleidsmaatregelen om 
FinTech te integreren en eventuele risico's te mitigeren.

6.1.4
Onderzoek naar bijdrage van FinTech-applicaties aan 
verhoging financiële inclusie en nemen van vervolgstappen 
hieromtrent.

6.2

Wij integreren de gemaakte 
keuzes met betrekking tot 
onze visie en 
beleidsmaatregelen over 
FinTech in de uitvoering van 
onze kerntaken en de 
organisatorische inrichting 
van de CBCS. 

Informatie & 
Communicatie 
Technologie

Treasury

Information 
Management & 
Risk Analysis 

6.2.1 Onderzoek naar de impact van FinTech op de kerntaken van 
de Bank.

6.2.2 Invoering van beleid m.b.t. aansluiting van FinTech op 
NACS2.

6.2.3
Evaluatie voor de implementatie van Distributed Ledger
Technology (DLT) en nemen van vervolgstappen 
hieromtrent.

6.2.4 Evaluatie voor de introductie van mobile apps op het gebied 
van Identity Management.
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Strategisch doel 7:
Introductie van een nieuwe munteenheid voor Curaçao en Sint Maarten

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

7.1

Wij adviseren de overheden 
over de introductie van een 
“Caribische gulden” en 
werken een plan van aanpak 
uit zodat de financiële sector 
en het publiek voorbereid zijn 
op de mogelijke 
veranderingen en de 
implementatie daarvan.

Financiële Zaken

Bedrijfscommuni
catie & Facilitaire

diensten

7.1.1
Geven van advies en presentaties aan de landen over de 
noodzaak voor de introductie van de nieuwe munteenheid 
per 1 januari 2021.

7.1.2 Selectie van de leverancier voor het drukken van geld.

7.1.3 Vaststellen van ontwerp, hoeveelheden en 
echtheidskenmerken / specificaties.

7.1.4
Opstellen, uitvoeren en monitoren van een 
communicatieplan omtrent de nieuwe munt met input van 
relevante stakeholders.

7.2

Wij ontwikkelen een visie en 
plan van aanpak voor 
mogelijke introductie van een 
digitale munt zodat wij 
voorbereid zijn op de 
veranderingen, de 
implementatie ervan en de 
beperking van eventuele 
risico’s.

Financiële Zaken

Treasury

Financiële
Stabiliteit & 

Marktgedrag

7.2.1
Analyseren en kwantificeren van kansen en risico's die 
kunnen ontstaan als gevolg van introductie van een (eigen) 
digitale munt.

7.2.2 Benchmarken met andere centrale banken over omgang met 
kansen en risico's van digitale munteenheden.

7.2.3
Ontwikkelen van een visie en beleidsmaatregelen om een 
digitale munteenheid te introduceren en eventuele risico's te 
mitigeren.

7.2.4
Integreren van gemaakte keuzes n.a.v. visie en 
beleidsmaatregelen inzake CB digitale munt in de kerntaken 
en organisatie-inrichting van de CBCS.

7.2.5 Uitvoeren van een pilot m.b.t. uitgifte van een CB digitale 
munt voor Curaçao en Sint Maarten.
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Strategisch doel 8:
Een efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer voor iedereen

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

8.1

Wij dragen zorg voor de 
verbetering van de efficiëntie 
en (her)structurering van  het 
nationale  betaalstelsel van 
Curaçao en Sint Maarten.

Treasury

Information
Management & 
Risk Analysis

Informatie & 
Communicatie 
Technologie

Financiële 
Stabiliteit & 

Marktgedrag

8.1.1 Ontwikkeling en gebruik van up-to-date statistieken en 
meetmethodes m.b.t. financiële inclusie.

8.1.2
Bevorderen van alternatieve retail betaal/ clearing systemen 
ter verlaging van de transactiekosten voor retailbetalingen in 
de landen.

8.1.3 Elimineren van cheques

8.1.4 Creëren van regelgeving zodat de settlement van alle retail-
betaalsystemen plaats vindt via de Centrale Bank (NACS2)

8.1.5 Zorgdragen voor de standaardisatie van 
bankrekeningnummers in de landen.

8.1.6 Zorgdragen voor de upgrading van NACS2 naar de nieuwste 
technologie.

8.1.7 Implementatie van beleid m.b.t. inter-operability van (retail) 
betaalsystemen.

8.1.8 Oprichten van national payment system council.

8.1.9 Zorgdragen dat NACS2 voldoet aan internationale 
standaarden (CPMI).

8.1.10 Zorgdragen voor een optimale bescherming van NACS2 
tegen cybersecurity.

8.1.11 Toepassing van Big Data concept op database NACS2.
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Strategisch doel 9:
Organisatieontwerp, functies en processen die overeenkomen met de nieuwe ambities
en transformatie van de CBCS

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

9.1

Wij ontwikkelen een nieuw 
besturingsmodel t.b.v. de 
aansturing van de organisatie 
en definiëren de rollen en 
verantwoordelijkheden van 
de Raad van Bestuur en het 
management.

Operationele 
Zaken

9.1.1

Analyseren van huidige besturingsmodel op basis van 
strategische ambities en vastleggen van benodigde 
verbeterpunten (inclusief benchmarken met 
besturingsmodellen van andere centrale banken).

9.1.2 Ontwerpen van nieuw besturingsmodel CBCS met verdeling 
van rollen en verantwoordelijkheden op managementniveau.

9.2

Wij ontwikkelen en 
implementeren een nieuwe 
management- en 
organisatiestructuur met een 
nieuwe afdelingenopzet.

Operationele 
Zaken 

9.2.1
Ontwerpen van een nieuwe management- en 
organisatiestructuur (o.b.v. besturingsmodel) met eventueel 
klustering van afdelingen en of oprichten nieuwe afdelingen.

9.2.2.
Ontwikkelen van een plan van aanpak t.b.v. de 
implementatie van de nieuwe management- en 
organisatiestructuur en daadwerkelijke implementatie.

9.3

Wij actualiseren en 
implementeren 
procesbeschrijvingen die 
overeenkomen met de 
ambities van de nieuwe 
organisatie.

Operationele 
Zaken

Risk & 
Compliance

9.3.1 Analyseren van huidige processen en vastleggen van 
benodigde verbeterpunten.

9.3.2 Beschrijven van nieuwe / actualiseren van 
procesbeschrijvingen.

9.3.3
Ontwikkelen van een plan van aanpak t.b.v. de 
implementatie van de actuele/nieuwe procesbeschrijvingen 
en daadwerkelijke implementatie.

9.4

Wij actualiseren en 
implementeren een nieuwe 
functiestructuur, 
functiebeschrijvingen en 
formatieplanning ter 
versterking van de 
organisatie.

Operationele 
Zaken

9.4.1
Op basis van de nieuwe management- en 
organisatiestructuur en procesbeschrijvingen ontwerpen wij 
de gewenste functiestructuur.

9.4.2
Actualiseren van huidige functiebeschrijvingen en/of 
ontwikkelingen van nieuwe functiebeschrijvingen op basis 
van actuele organisatie-inrichting.

9.4.3 Herijken van functiewaardering o.b.v. herziene functies.

9.4.4
Ontwerpen van de gewenste formatie per functie op basis 
van de nieuwe management- en organisatiestructuur en 
actuele procesbeschrijvingen en functiebeschrijvingen.
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Strategisch doel 10:
Een daadkrachtige en efficiëntie bedrijfsvoering en versterking van de uitvoering van
kerntaken ondersteund door een moderne IT-infrastructuur

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

10.1

Wij ontwikkelen een strategie 
voor verbetering van de IT-
infrastructuur ter versterking 
van de uitvoering van de 
kerntaken en de 
bedrijfsvoering.

Informatie & 
Communicatie 
Technologie

10.1.1 Analyse van huidige IT-infrastructuur en vaststellen van 
benodigde verbeterpunten. 

10.1.2 Ontwerp van visie op inzet technologie binnen de CBCS en 
vaststellen van gewenste IT-systemen binnen de CBCS.

10.2

Wij verbeteren IT-
bedrijfsapplicaties t.b.v. data-
uitwisseling met onder 
toezicht staande instellingen, 
data-analyse en een 
efficiëntere bedrijfsvoering.

Informatie & 
Communicatie 
Technologie

10.2.1
Ontwikkeling en implementatie van een plan van aanpak 
“Verbetering bedrijfsapplicaties CBCS’’ met roadmap op 
basis van IT-strategie.

10.2.2

Instap maken naar een combinatie van Cloud-based
services, zowel Platform as a Service (PaaS) en Software as 
a Service (SaaS), gebaseerd op een Cloud Readiness 
Assessment.

10.2.3 Implementeren van een collaboratieplatform (verbetering van 
workflow en delen van informatie).

10.2.4
Onderzoek doen naar meest geschikte bedrijfsanalysetool 
waarmee iedereen met meer snelheid, efficiëntie en begrip 
gegevens kan koppelen, visualiseren en analyseren.

10.2.5 Implementeren van de IT-tool met 3 databronnen en 
rapportages beschikbaar maken aan sectoren.

10.3 Wij actualiseren ons 
cybersecurity beleid.

Informatie & 
Communicatie 
Technologie

Risk & 
Compliance

10.3.1
Ontwikkelen van een visie op cybersecurity binnen de CBCS 
inclusief een plan van aanpak gebaseerd op Cyber Security 
Maturity Assessment.

10.3.2 Uitvoeren van een jaarlijkse veiligheidsbeoordeling van de 
kern IT-systemen.

10.3.3
Contracteren van derden voor het uitvoeren van 24/7 
cybersecurity en monitoring services a.d.h.v. Cloud-based
services.

10.3.4 Introductie en inschakeling van 2 Factor Authentication voor 
externe gebruikers CBCS applicaties en portals.

10.3.5 Implementeren van digital rights management  (DRM) ter 
beveiliging van de data op de file server.

10.4

Wij versterken de ICT-
afdeling (onder meer IT 
governance en IT Risk 
management, IT-operations).

Informatie & 
Communicatie 
Technologie

10.4.1

Analyse van huidige IT-organisatie (IT-governance, IT-Risk 
management, IT-operations) en benodigde verbeteringen 
doorvoeren inspelend op de veranderende IT-omgeving en 
te kiezen strategische inzet ICT.

10.4.2

Ontwikkeling van een verbeterplan IT-organisatie en 
toepassen van een andere werkwijze van de IT-afdeling (met 
nadruk op verhoging functionaliteit en efficiëntie voor de 
organisatie in plaats van technisch beheer van de data). 
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Strategisch doel 11:
Een klantvriendelijke en innovatieve organisatiecultuur en een nieuw imago

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

11.1

Wij ontwikkelen en 
implementeren een 
cultuurveranderingsprogram
ma.

Operationele 
Zaken

11.1.1 Ontwikkeling en uitvoering van periodieke enquêtes onder 
stakeholders (klanttevredenheidsonderzoek). 

11.1.2 Ontwikkeling en uitvoering van periodiek 
personeelstevredenheidsonderzoek. 

11.1.3 Ontwikkeling en uitvoering van een periodieke 
organisatiecultuurscan.

11.1.4 Ontwikkeling van een cultuurveranderingsplan met gewenste 
organisatiecultuur en plan van aanpak.

11.1.5
Ontwikkeling en implementatie van trainingsprogramma 
t.b.v. cultuurveranderingen (Voorbeeldgedrag-gerelateerde 
workshops voor personeel).

11.1.6 Ontwikkeling en implementatie van plan t.b.v. internalisatie
nieuwe kernwaarden (symbolen en rituelen).

11.2
Wij ontwikkelen en 
implementeren een 
communicatiestrategie.

Bedrijfscommuni
catie & Facilitaire 

Diensten

11.2.1

Uitvoeren van een doelgroepanalyse (wie zijn de 
doelgroepen van communicatie, wie zijn beïnvloeders, 
besluitvormers, gebruikers) en wat zijn de 
communicatiedoelen per doelgroep?).

11.2.2 Ontwerpen van communicatieplan met benodigde 
communicatieactiviteiten en planning per doelgroep.

11.2.3 Implementatie van communicatiestrategie en uitvoering van 
communicatieactiviteiten per doelgroep.

11.3

Wij ontwikkelen en 
implementeren een “re-
branding” campagne, 
inclusief communicatie met 
stakeholders over de 
ambities van de CBCS.

Bedrijfscommuni
catie & Facilitaire 

Diensten

11.3.1 Analyse van de huidige huisstijl (brand) en vaststellen van 
het gewenste imago en positionering in de samenleving.

11.3.2 Introduceren van een nieuwe huisstijl voor de CBCS.
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Strategisch doel 12:
Transformatie van de CBCS door leiderschap met een nieuwe “tone at the top”

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

12.1

Wij ontwikkelen en 
implementeren een 
leiderschapsprogramma ter 
begeleiding van de 
leidinggevenden in het 
aansturen van de 
transformatie en de 
cultuurverandering.

Operationele 
Zaken

12.1.1 Vaststellen van leiderschapsprofielen en gewenste 
competenties. 

12.1.2 Uitvoeren assessment huidige leidinggevenden op basis van 
leiderschapsprofiel.

12.1.3 Ontwikkelen van persoonlijke ontwikkelingsplannen voor alle 
leidinggevenden (met meetbare resultaten). 

12.1.4
Opzetten en implementeren leiderschapsontwikkeling en-
trainingsprogramma (voorbeeldtraining people
management). 

Strategisch doel 13:
Versterking van de HR-organisatie om te ondersteunen bij de aansturing van de
transformatie.

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

13.1 Wij versterken de afdeling 
HR.

Operationele 
Zaken

13.1.1

Analyse van de benodigde versterking van de HR-afdeling 
(HR structuur, HR-producten en diensten, HR-kennis en 
vaardigheden, HR-technologie, HR-performance 
measurement).

13.1.2 Ontwikkeling en implementatie van een plan van aanpak 
versterking HR-afdeling.

13.1.3 Ontwikkeling van een HR-strategie die aansluit op de 
strategische ambities van de CBCS.

13.2

Wij verbeteren en 
implementeren HR-
instrumenten zoals training 
en coaching, beoordeling en 
performance management.

Operationele 
Zaken

13.2.1 Evalueren en eventuele herziening van beloningsbeleid (incl. 
salarisstructuur en secundaire arbeidsvoorwaardenpakket).

13.2.2 Implementeren van performance management beleid 
(inclusief performance management systeem).

13.2.3

Ontwikkelen en implementeren van training- en 
opleidingsprogramma (aansluitend op strategische 
doelstellingen, afdelingsplannen en persoonlijke 
ontwikkelingsplannen).
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Strategisch doel 14:
Bevorderen van de duurzaamheid, transparantie en accountability binnen de CBCS-
organisatie door versterking van Governance. Risk & Compliance en Business
Continuity Management

# Subdoelen Verantwoordelijke 
Sector(en) # Acties

14.1

Wij ontwikkelen en 
implementeren een 
verbeterplan voor 
governance t.b.v. 
accountability en 
transparantie binnen de 
CBCS.

Risk & 
Compliance

14.1.1 Analyse van de internal audit, (financiële) rapportage 
processen en hieraan gerelateerde interne controls.

14.1.2 Ontwikkeling en implementatie van een verbeterplan 
governance, risk & compliance.

14.2.3 Opstellen van een compliance manual en code of conduct
en naleving bevorderen middels bewustwordingssessies.

14.2

Wij evalueren, actualiseren 
en implementeren Business 
Continuity Management 
beleid en processen.

Risk & 
Compliance

14.2.1

Risico- en impactanalyse van huidige organisatie om de 
kritische processen en hun "recovery time" doelstellingen 
vast te leggen inclusief ontwikkeling en testen van 
crisismanagement en IT-ramp recovery plannen.

14.2.2

Ontwikkelen van een business continuity strategie met 
preventieve oplossingen/maatregelen om risico's te 
mitigeren en zorg te dragen voor de implementatie van de 
"recovery time" doelstellingen.

14.2.4
Uitvoeren van internal audits op de Business Continuity 
Management processen en zorgdragen voor structurele 
verbetering.
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