




ze met de invoering van IFRS 9 strenger n1.oeten omgaan met hun kredietportefeuille wat zal leiden 
tot het treffen van additionele voorzieningen. I-let domino-effect dat aldus in gang wordt gezet 

met nadelige gevolgen voor de balansen van de financiele sector, zal aan de huidige crisis een extra 

dimensie kunnen geven, namelijk een crisis in het financiele systeem van de monetaire unie. 

De CBCS adviseert de landen beleidskeuzes te maken binnen het kader van een integrale aanpak 

om de economie van de eilanden te transformeren en hun weerbaarheid te versterken. 

Herstel van de huidige situatie client primair te stoelen op structurele hervormingen die de 

productiviteit en daarmede het concurrentievermogen van de eilanden bevorderen. I-let oplossen 

van de huidige situatie door lagere lonen zal eerder tot verdere verarnung leiden en de financiele 

stabiliteit in gevaar kunnen brengen. 

De CBCS meent daarom dat ook ten tijde van een crisis geopteerd moet warden voor duurzame 
oplossingen. Zo heeft de regering van Curac_;:ao aangekondigd voornemens te zijn het 
overheidsapparaat te verkleinen. Dat is vanuit econonusch oogpunt een betere strategie clan de 
loonsom te verrninderen. Die focust namelijk op het verhogen van de productiviteit en behoort 
een duurzaam karakter te hebben. Als genoeg garanties gegeven kunnen warden dat dit 
daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dat dit beleidsvoornemen wordt uitgebreid met de overige 
entiteiten behorende tot de (semi)publieke sector en ook duurzaam is, zou een deel van de te 
ontvangen liquiditeitssteun die bedoeld is om het liquiditeitstekort te dekken niet zozeer ingezet 
moeten warden om de reguliere salarissen te betalen maar voor financiering van de afvloeiing. 

S teun via entiteil 

In het Advies wordt aangekondigd dat het voornemen bestaat de tranche van juli niet via de 
overheid te geven maar via een entiteit waarmee Nederland kan sturen op resultaat. De CBCS 
verwijst naar de manier waarop de wederopbouwfondsen voor Sint Maarten na orkaan Irma 
(waarover de CBCS advies heeft uitgebracht) besclukbaar zijn gesteld, of juist niet. De structuur 
die daarvoor is gekozen is dermate bureaucratisch dat nauwelijks fondsen zijn vrijgegeven. Dit 
heeft het economische hers tel van Sint Maarten geschaad. De CBCS adviseert u daarom niet in te 
stemmen met een daarmee vergelijkbare constructie zonder op kritische wijze de effectiviteit 
daarvan vooraf tot uw voldoening te hebben kunnen beoordelen. I-let is verder niet duidelijk voor 
de CBCS hoe de zinsnede dat Nederland met een dergelijke constructie beoogt te sturen op 
resultaat zich verhoudt tot de verant:woordelijkheden van elk van de landen zoals verankerd in het 
Statuut voor het Koninkrijk. I-let is sterk aan te bevelen dit te doen verduidelijken want verzoeken 
gebaseerd op artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk laten de veranl:\voordelijkheden van 
elk van de landen ongewijzigd. 

Roi Cft 

De CBCS merkt tevens op dat een toetsende rol wordt toebedeeld aan het College financieel 
toezicht bij de beoordeling van de econonusche hervormingen. De CBCS vraagt zich af, gezien de 
taakstelling van dat college en het feit dat de aanwezige expertise op die taakstelling is afgestemd, 
of die toetsende rol wenselijk is. In het licht van de hierboven bepleitte geintegreerde aanpak 
verdient een multidisciplinaire benadering aanbeveling. De CBCS biedt aan de landen Curac_;:ao 
en Sint Maarten bij te staan en de nodige expertise te leveren voor het voorbereiden clan wel 
toetsen van hun plannen op het gebied van economische hervormingen. 
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De land specifieke voorwaarden voor Curac;:ao, gericht op de financiele sector onder A, B en C 
zijn op zichzelf bezien en in combinatie strijdig met het (gesloten) geheit·nhoudingsregime in de 
financiele toezichtwetgevit1g, dat de CBCS in het kader van haar toezicht in acht heeft tc nemen. 
Uitgangspunt van dat regime is strikte geheitnhoudit1g van kort gezegd alle gegevens of inlichtingen 
die uit hoofde van de toezichttaak zijn verkregen. Bij wijze van uitzondering is de CBCS bevoegd 
gegevens of inlichtit1gen te delen met buitenlandse toezichthouders nuts aan een zestal cumulatieve 
wettelijke voorwaarden wordt voldaan; zo moet bijvoorbeeld het doel waarvoor de gegevens 
worden gebruikt voldoende bepaald zijn, moet het gebruik passen in het kader van toezicht en 
moet geheitnhoudit1g gewaarborgd zijn. In casu wordt aan geen van de zes voorwaarden voldaan. 
Daarbij komt dat de zelfstandige en onafhankelijke bevoegdheden van de organen van de CBCS, 
conform artikel 18 en artikel 20, lid 7 van het Centrale Bank-statuut, geen onderdeel zouden 
kunnen vormen van leningsvoorwaarden. Aldus zal de CBCS gezien de wettelijke bepalingen niet 
kunnen meewerken aan het verwezenlijken van de onderhavige voorwaarden. 

\'{!el is de RvB van de CBCS bereid om met DNB in constructief overleg te treden om gezamenlijk 
te bepalen of er een basis kan worden gevonden om dat wat wordt beoogd met voorwaarden A, 
B en C bitrnen het kader van de wettelijke bepalingen middels technisch inhoudelijke 
samenwerking te bereiken. Duidelijkheid over doelstellingen en wijze van samenwerking binnen 
het wettelijk kader kunnen een ongewenste vermenging van verantwoordelijkheden voorkomen. 

Overigens beschouwt de CBCS het met naam en toenaam noemen van enkele instellingen it1 het 
Advies als ongewenst. 

Voonvaarde geridJt op de ji11a11ciele sector D: .rtri;d met stac1t.ri11richting en goven1a11ce 

Met betrekking tot leningsvoorwaarde sub D inzake het bestuur van de CBCS merkt de CBCS op 
dat deze voorwaarde in strijd is met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de 
Staatsregeling van Curac;:ao en van Sint Maarten, het Centrale Bank-statuut en de begit1selen van 
good governance. Ook deze voorwaarde is daarom niet naleefbaar. Ter toelichtit1g het volgende. 
De monetaire unie van de Landen Curac;:ao en van Sit1t Maarten is een autonome aangelegenheid 
van de landen. Curac;:ao en Sint Maarten hebben in hun respectievelijke Staatsregelit1gen bepaald 
dat er een centrale bank is. 
De CBCS is bij het Centrale Bank-statuut als zodanig ingesteld en is een onafhankelijk college van 
staat verant:woordelijk voor het monetair toezicht, het financieel toezicht en het integriteittoezicht. 
In artikel 18 van het Centrale Bank-statuut staat geexpliciteerd: 
'�let is ac111 de Bank noch aa11 enig lid van de Raad van Besh111r, noch acm ellig lid vall de Raad van 
Commissarfr.ren toegestaa11 bjj de 11ito�fening van de bevoegdheden en het venJlfl/e11 van de taken en pliihten die bfj 
deze Regeling aan hen z!Ji1 opgedrage11, instmcties le vragen aan clan 1Pel te ac{l11;aarden vall instellingen qf orgc111en 
van de La11de11 of va11 de regeringen van de Landen qfvC111 enig C111eler orgac111. De in.rtel!i11gen en orgclllen van de 
Landen alsmede de regeringen van de Landen verplichten zjdJ ertoe dit beginsel te eerbiedigen en niet te trachten de 
/eden van de Raad van Be.rtzmr qf van de Raad van Commissaris.ren b!J' de 11itvoering van /11m taken te 
beii1Vloede11." 

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur (waaronder president/voorzitter) uit een 
gezamenlijke voordracht van de Mitusters van Financien van Curac;:ao en Sint Maarten is met grote 
zorgvuldigheid omgeven. De voordrachten van voor iedere functie drie personen, opgemaakt op 
basis van een aanbeveling door ten minste vijf leden van de Raad van Commissarissen, betreffen 
steeds kandidaten met een erkende reputatie en beroepservaring op financieel econonusch gebied. 
De leden van de Raad van Bestuur zijn onafhankelijk en voldoen aan de deskundigheid- en 
integriteitnormen conform de eisen gesteld in de profielschetsen; vanzelfsprekend heeft daarop 
toetsit1g volgens de hoogste standaarden plaatsgevonden. De bestaande benoemingen voor acht 
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jaar, zoals het Bankstatuut voorschrijft, hebben in 2019 plaatsgevonden. Een beslissing omtrent 
mogelijke herbenoerning van de huidige leden van de Raad van Bestuur is eerst aan de orde in 
2027. 

In het licht van het voorgaande staat vast dat het de Raad van Commissarissen en de Raad van 
Bestuur niet is toegestaan om instructies van derden te vragen of te aanvaarden - in welke vorm 
clan ook - bij de uitvoering van hun bevoegdheden, taken en plichten. De wet schrijft voor dat de 
regering de onafhankelijkheid van de organen van de CBCS respecteert en dat eenieder zich 
onthoudt van bei:nvloeding van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de 
CBCS. 

Voor de Raad van Bestuur geldt dat er sprake is van collegiaal bestuur; ingevolge artikel 19 lid 4 
van Centrale Bank-statuut streeft de Raad van Bestuur bij het nemen van besluiten naar consensus. 
Er is verder onderling geen hierarchische verhouding tussen de leden van de Raad van Bestuur. 
De Raad van Bestuur onderschrijft overigens het belang van een Raad van Bestuur bestaande uit 
drie personen. De Raad van Commissarissen heeft de Raad van Bestuur geinformeerd dat in de 
door de Raad van Commissarissen gevolgde procedure meerdere partijen, waaronder DNB, zijn 
benaderd met het verzoek gegadigden aan te dragen voor de functie van president van de 
CBCS; dat geldt zowel voor de vorige president a.i. als voor de thans gekandideerde. 

In het kader van voorwaarde D hecht de CBCS er verder aan, terugbW<:kend naar het verleden en 

vooruitbW<l<:end op de toekomst, het volgende onder de aandacht te brengen. 

De huidige Raad van Bestuur, daarin ondersteund door de Raad van Commissarissen, heeft vanaf 

haar aantreden aangestuurd op samenwerking met DNB als collega toezichthouder. Gezien de 

eigen schaarse capaciteit en middelen is om assistentie gevraagd bij het aanpakken van 

probleeminstellingen. DNB heeft, op een enkele uitzondering na, samenwerking en assistentie 

steeds afhankelijk gesteld van de samenstelling van de Raad van Bestuur van de CBCS. 

Hoewel samenwerking tussen de toezichthouders binnen het Koninkrijk wenselijk is, hoeven de 
belangen van de verschillende jurisdicties niet altijd gelijk te zijn. Integendeel. Onderlinge 
onafhankelijkheid client daarom gewaarborgd te blijven; de CBCS is en blijft een ze!Jj-tandig 

bestuursorgaan dat onafhankelijk opereert in het belang van de landen Curac;ao en Sint Maarten. 
Met respect voor ellrnars taken en verant:woordelijl<l1eden en met inachtneming van de relevante 
wettelijke kaders is de CBCS graag bereid, zoals hierboven reeds aangegeven, met DNB 
constructief te overleggen hoe meet inhoud aan de samenwerking kan warden gegeven, mede in 
het licht van de in deze moeilijke tijd reeds vermelde beperkte lokale capaciteit. 

1::.·inamiele sector

De CBCS heeft in reactie op de Covid-19 pandemie haar monetair en prudentieel beleid dusdanig 
aangepast dat cl.it accommoderend werkt. De banken zijn zeer behoedzaam omgegaan met de 
geboden flexibiliteit. De CBCS constateert dat er op cl.it moment geen aanduidingen zijn van 
financiele instabiliteit. Dit beeld wordt uiteraard nauwlettend gemonitord door de CBCS. 
Vanuit DNB is kart geleden vernomen te willen wachten met samenwerking op dit vlak totdat 
de Raad van Bestuur voltallig is. Zoals hierboven, onder Belang van een geiiltegreerde aanpak en 
d1111rzame oplos.ringen aangegeven, zal de salariskorting voor specifieke, grate groepen 

werknemers negatieve gevolgen hebben voor de liquiditeit in de bancaire sector en zich 
vertalen in een toename van het aantal niet-presterende leningen wat zal lei.den tot additionele 
voorzieningen. Daar kan een domino-effect van uitgaan dat tot een crisis in het financiele systeem 
van de monetaire unie kan leiden. Bet beeld van de bancaire sector op dit moment geldt ook voor 
verzekeraars en pensioenfondsen, met een nuance. Deze zijn 
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extra hard getroffen vanwege de verdere daling van de internationale rentes alsook de daling van 
de aandelenkoersen. De daling van de aandelenkoersen is niet enkel te wij ten aan de onzekerheden 
die de Covid-19 pandemie omgeven, maar ook aan de keldering van de olieprijzen vanwege de 
overproductie als gevolg van de Covid-19 pandern.ie en van de strategische onenigheid tussen de 
voornaarn.ste olieproducenten. Dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen wereldwijd op dit 
moment onder de 100% is gezakt, is eerder regel clan uitzondering. 

Tot be.rluit 

Afsluitend wordt u geadviseerd, onder verwijzing naar de bovenstaande argumenten, tijdens de 
Rrn.r van 20 mei 2020 niet in te stemmen met de voorwaarden die betrekking hebben op de 
financiele sector doch aan te geven dat te alien tijde de bereidwilligheid bestaat om als collega 
toezichthouders samen te werken, binnen de wettelijke kaders en met respect voor elkaars taken 
en verantwoordelijkheden. Voorts wordt u geadviseerd op basis van hetgeen hierboven is 
aangegeven en wordt gepresenteerd in de bijlage, een standpunt te formuleren over de loonkorting 
alsook ten aanzien van de uitvoering van de juli tranche. 

Hoogachtend, 

Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten 

Bijlage:1 

. 
' 

6 




