MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten
Doel en strekking
Het doel van onderhavig ontwerp is een nieuwe centrale bankstatuut voor de gemeenschappelijke centrale
bank van Curaçao en Sint Maarten te introduceren.
Uitgangspunt voor onderhavig ontwerp waren de hierna nader beschreven principe afspraken, alsmede het
Centrale Bank-Statuut 1985 (PB 1985, no. 183)(CB statuut 1985) van de Bank van de Nederlandse Antillen
(hierna: BNA). Daarbij werd in acht genomen dat de stabiliteit van de waarde van de munteenheid van
Curaçao en Sint Maarten en de gezondheid van het financiële systeem altijd voorop moeten staan.
De doelstellingen van de “Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten” (hierna: de Bank) worden in artikel 3
nadrukkelijk aangegeven.
Achtergrond en aanleiding
In het slotakkoord van 2 november 2006 hebben de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten afgesproken dat
er één gemeenschappelijke centrale bank zal zijn voor Curaçao en Sint Maarten wanneer deze eilandgebieden
de status van „Land‟ binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkrijgen. Tevens werd overeengekomen dat er
één toezichthouder zal zijn (d.i. een gemeenschappelijke centrale bank) voor het monetair toezicht, het
bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht en dat éénsluidende centrale bank- en
toezichtwetgeving in de toekomstige Landen zal gelden. Curaçao en Sint Maarten hebben vervolgens nadere
afspraken gemaakt over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving. Deze afspraken hielden,
rekening houdend met het feit dat men hier te maken heeft met twee verschillende landen, ondermeer het
navolgende in:
- er wordt een gemeenschappelijke centrale bank opgezet als openbare rechtspersoon;
- er is één valutagebied met een gemeenschappelijke munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de
Amerikaanse dollar;
- de hoofdtaak is het toezicht (te weten het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het
integriteittoezicht) in beide landen op de financiële sector; dit toezicht dient ter handhaving van de
externe waarde van de valuta en de gezondheid van het financiële systeem;
- de besluitvorming door de Landen als aandeelhouders zal op basis van unanimiteit geschieden;
- de winstverdeling geschiedt op basis van de formule van het gewogen gemiddelde van 50% van het
BBP (tegen marktprijzen) en 50% van de bevolking van het jaar voorafgaande aan de oprichting van
de Bank waarbij de verdeling om de 5 jaar wordt bijgesteld;
- de Raad van Bestuur zal bestaan uit drie leden, terwijl de Raad van commissarissen 7 leden zal
hebben;
- er wordt een filiaal op Sint Maarten ingesteld en geleid door een eigen filiaaldirecteur met de
geëigende bevoegdheden om het filiaal te kunnen leiden en vertegenwoordigen.
Ter voorbereiding van de invoering van de gemeenschappelijke centrale bank, waaronder de concipiëring van
een statuut voor dit instituut, hebben de eilandgebieden een commissie - genaamd Commissie
Gemeenschappelijke Centrale Bank - ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de respectievelijke
eilandgebieden en de BNA.
Rechtsbasis
In artikel 88 van de Staatsregeling van Curaçao en in artikel 100 van de Staatsregeling van Sint Maarten is
bepaald dat er een centrale bank zal zijn.
Ter zake de inrichting, taken en bevoegdheden van die gemeenschappelijke centrale bank dienden afspraken
gemaakt te worden, die in een onderlinge regeling (als bedoeld in artikel 38, eerste lid, Statuut) zijn neergelegd.
Een onderlinge regeling heeft alleen werking tussen de landen die de afspraken maken, maar heeft geen
automatische werking binnen de rechtsorde van elk van de landen die bij die regeling zijn betrokken. Voor die
werking is een wettelijke verankering van de onderlinge regeling nodig. De onderlinge regeling houdende het
bankstatuut zal wettelijk worden verankerd binnen de rechtsorde van elk van de landen door in een
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landsverordening voor te schrijven dat de Bank wordt geregeld bij onderlinge regeling en dat die onderlinge
regeling alleen tot stand komt als die regeling (door elk van de betrokken landen) bij landsverordening is
goedgekeurd.
Deze totstandkomingsprocedure van goedkeuring bij landsverordening is in beginsel minder star en
tijdrovend dan een eenvormige landsverordening waarin de regeling integraal is neergelegd. Tegelijkertijd
komt het zwaartepunt van de besluitvorming voornamelijk te liggen bij de partijen die over de onderlinge
regeling onderhandelen, oftewel de landsbesturen. De goedkeuringlandsverordening waarborgt dat de
nationale wetgever betrokken is bij de vaststelling van de onderlinge regeling.
Met een goedkeuringslandsverordening krijgt de desbetreffende onderlinge regeling aldus kracht van wet. Er
zal hierdoor sprake zijn van automatische werking binnen de nationale rechtsorde van elk van de landen.
Andersom zullen de nationale wettelijke voorschriften ook gelden voor de Bank.
Ook andere voor de Bank relevante onderwerpen, te weten het geldstelsel, het deviezenverkeer en de
wisselkoers, zullen op de bovenstaande wijze geregeld worden, namelijk in een onderlinge regeling die bij een
landsverordening in beide landen wordt goedgekeurd. Het door de Bank uit te oefenen toezicht, zoals
genoemd in artikel 8, wordt geregeld bij eenvormige landsverordeningen.
In de Regeling zelf is verder bepaald dat de Landen zullen waarborgen dat hun nationale wetgeving, voor
zover in relatie tot de doelstellingen van de Bank, en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen, eenvormig
en verenigbaar zijn met deze Regeling, alsmede een gelijkluidende ingangsdatum bevatten.
In de Staatsregeling van Curaçao is in hoofdstuk 1, artikel 2, opgenomen dat eenvormige landsverordeningen
wettelijk geldende regelingen in het land Curaçao zijn.
In de Staatsregeling van Sint Maarten is in hoofdstuk 6, inzake Wetgeving en Bestuur, de wijze van
totstandkoming van eenvormige landsverordeningen geregeld. Specifiek is in artikel 87 opgenomen dat bij
onderlinge regeling met een of meer landen binnen het Koninkrijk de procedure voor de totstandkoming van
eenvormige landsverordeningen kan worden geregeld, waarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in
deze paragraaf. Een dergelijke onderlinge regeling treedt volgens dit artikel niet in werking dan nadat het bij
landsverordening is goedgekeurd. De Staten kunnen een zodanig ontwerp van landsverordening niet
goedkeuren of niet besluiten tot voordracht van een zodanig ontwerp dan met twee derden van de
uitgebrachte stemmen.
Wat betreft de wijze van totstandkoming van landsbesluiten met dezelfde inhoud wordt opgemerkt dat een
zogenaamd „eenvormig landsbesluit h.a.m.‟ niet bestaat. Echter, de Landen kunnen wel ieder een landsbesluit
met dezelfde inhoud vaststellen, waardoor in feite hetzelfde resultaat wordt bereikt.
Tot slot dient de nationale wetgeving en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen een gelijkluidende
ingangsdatum te bevatten. De reden hiervoor is dat gewaarborgd moet worden dat - met name de
landsbesluiten - gelijktijdig moeten ingaan, in het geval dat deze niet gelijktijdig worden afgekondigd of
gepubliceerd.
Inhoud van de regeling
Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste aspecten van deze Regeling.
Doelstellingen
De doelstellingen van de Bank zijn:
a. Het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van de Landen.
b. Het bevorderen van de gezondheid van het financiële systeem van de Landen.
c. Het bevorderen van een veilig en efficiënt betalingsverkeer in de Landen.
De doelstellingen zijn bewust gezamenlijk geplaatst aan het begin van de Regeling, om het belang ervan te
benadrukken; hiermee wordt immers het werkterrein van de Bank aangegeven.
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Monetair beleid en toezicht
De Bank heeft het primaat met betrekking tot het te voeren monetair beleid van de Landen. De Bank bepaalt
dit beleid en voert dit uit. Eén van de randvoorwaarden voor een evenwichtig en effectief monetair beleid is
gezonde overheidsfinanciën. Met de wettelijke verankering van begrotingsnormering en het toezicht daarop
geregeld via de CRW Financieel Toezicht wordt aan deze randvoorwaarde voldaan.
Het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht zullen op grond van de
verschillende toezichtwetten worden uitgevoerd. Hierbij zullen de Landen ervoor zorg dragen dat de
toezichtlandsverordeningen van het Land de Nederlandse Antillen binnen hun jurisdicties in eenvormige
landsverordeningen worden opgenomen en met de onderhavige Regeling verenigbaar zullen blijven.
Uitgifte van bankbiljetten en munten
In onderhavig ontwerp wordt aan de Bank, naast de uitgifte van bankbiljetten, tevens als taak toegekend de
uitgifte van munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel. Dit was voorheen een taak van het land de
Nederlandse Antillen; de BNA was slechts bevoegd bankbiljetten uit te geven. Aangezien het nu om twee
Landen gaat, is er voor gekozen ook de uitgifte van munten onder te brengen bij de Bank. Het geldstelsel van
de Landen zal separaat bij onderlinge regeling worden geregeld.
Governance structuur
Conform de afspraken tussen de Landen zal de Raad van Bestuur bestaan uit drie leden, een president en
twee directeuren. Deze drie dienen consensus te bereiken ten aanzien van te nemen besluiten. Indien dit
evenwel niet lukt, zal de stem van de president doorslaggevend zijn. Voor de benoeming van de Raad van
Bestuur wordt, voor elk van de drie leden, een voordracht van drie personen voorgelegd door de Ministers,
gebaseerd op een aanbeveling door tenminste vijf leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van
Bestuur zal door een filiaaldirecteur ondersteund worden voor wat betreft haar werkzaamheden ten behoeve
van het Land Sint Maarten.
Het toezicht op en advies inzake de handelingen van de Raad van Bestuur geschiedt door een zeven leden
tellende Raad van Commissarissen. De voorzitter wordt door beide Landen samen benoemd op gezamenlijk
voordracht van de Ministers van Financiën, op basis van een aanbeveling die geschiedt door de Raad van
Commissarissen. Voor gezamenlijke benoeming van de leden worden door de Ministers van de Landen elk
drie leden per functie voorgedragen, eveneens op basis van een aanbeveling die geschiedt door de Raad van
Commissarissen. Het is hierbij de bedoeling dat per functie drie verschillende personen worden
voorgedragen. Door deze constructie wordt de pariteit tussen de Landen in de besluitvorming ten aanzien
van de Bank nagestreefd.
Voor bepaalde met name genoemde handelingen van de Raad van Bestuur zal de voorafgaande goedkeuring
van de Raad van Commissarissen moeten worden verkregen.
Onafhankelijkheid
De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen moeten voldoen aan bepaalde vooraf vast
te stellen deskundigheid- en integriteitcriteria. Voor de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen geldt bovendien dat zij volledig onafhankelijk moeten kunnen functioneren.
Wettelijke aansprakelijkheidsuitsluiting
De Bank oefent op grond van Hoofdstuk III van de Regeling een aantal taken en bevoegdheden uit. Niet
alleen de Regeling kent taken en bevoegdheden toe aan de Bank, maar ook andere formele regelgeving, zoals
bijvoorbeeld de Landsverordening Deviezenverkeer, de Landsverordening APNA en de Landsverordening
algemene verzekering bijzondere ziektekosten bevatten taken en bevoegdheden voor de Bank.
Ten einde een adequaat niveau van toezicht te garanderen hebben verscheidene internationale organisaties
principes (aanbevelingen en richtlijnen) uitgevaardigd. De Basel Committee on Banking Supervision, de
International Association of Insurance Supervisors (IAIS) en de International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) hebben elk principes vastgesteld voor de regelgeving en toezicht op respectievelijk de
banksector, de verzekeringssector en de sector van beleggingsinstellingen die landen c.q. toezichthoudende
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autoriteiten moeten opvolgen, onderscheidenlijk naleven en uitvoeren. Deze principes kennen onder andere
een aansprakelijkheidsuitsluiting („legal protection‟) voor de toezichthouders. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting door de verscheidene internationale organisaties luidt:
- Principle 1 of the Basel Core Principles:
“… a suitable legal framework for banking supervision is … necessary, including … legal protection
for supervisors”
- Principle 3 of the IAIS Insurance Core Principles:
“The supervisory authority: has adequate powers, legal protection and financial resources to exercise
its functions and powers”.
- Principle 6 of the IOSCO Objectives and Principles of the Securities Regulation:
“ The Capacity of the regulator to act responsibly, fairly and effectively will be assisted by: …
adequate legal protection for regulators and their staff acting in the bona fide discharge of their
functions and powers”.
In het rapport “Assessment of the Supervision and Regulation of the Financial Sector” van februari 2004
heeft het IMF vastgesteld dat de Nederlandse Antillen geen wettelijke bepaling kent die een expliciete
aansprakelijkheidsuitsluiting voor de toezichthouders bevat, noch een regeling ter vergoeding van eventuele
proceskosten die voortvloeien uit een gerechtelijke procedure die het gevolg is van de door de
toezichthouders uitgeoefende of uit te oefenen taken en bevoegdheden.
Een belangrijke reden voor een aansprakelijkheidsuitsluiting van de toezichthouders is de invloed die de
dreiging van een gerechtelijke procedure kan hebben op het resultaat van de door de toezichthouder uit te
oefenen taken en bevoegdheden.
De vastlegging van voornoemde principes van de Basel Committee on Banking Supervision, de IAIS en de
IOSCO, alsook een aansprakelijkheidsuitsluiting voor de uitoefening van het monetaire toezicht strekken
ertoe een behoorlijke uitoefening van de wettelijke taken en bevoegdheden door de Bank te bevorderen.
Daartoe is in de onderhavige Regeling een bepaling opgenomen om de Bank, zijnde diens Raad van
Commissarissen, Raad van Bestuur en personeel, te exonoreren van schade teweeggebracht in de normale
uitoefening van hun bij of krachtens deze onderlinge regeling en overige formele regelgeving uit te oefenen
taken en bevoegdheden, mits er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Het personeel van de Bank geniet reeds bescherming op grond van artikel 170 van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek. Echter in verband met de specifieke aanbevelingen van het IMF en de IAIS wordt het noodzakelijk
geacht om in het kader van de uitoefening van de toezichttaken en de daarbij vereiste onafhankelijkheid, deze
uitsluitingsclausule ook expliciet voor het personeel van de Bank op te nemen.
Ook derden die namens of in opdracht van de Bank, inhoudende een opdracht van de Raad van
Commissarissen, de Raad van Bestuur of het personeel van de Bank, taken en bevoegdheden uitoefenen,
kunnen een beroep doen op bovengenoemde uitsluitingsclausule. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een
externe deskundige, die bepaalde werkzaamheden verricht voor de Bank als ook gecontracteerde bestuurders
en curators voor instellingen waarop de noodregeling van toepassing is of die onder stille curatele van de
Bank staan.
Artikelsgewijze toelichting
Ad artikel 3 lid 1
In dit artikel zijn drie doelstellingen opgenomen:
a. Het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van de Landen.
Het beleid dat er primair op gericht is deze doelstelling te bereiken, is het monetair beleid. Volgens artikel
4 van deze Regeling bepaalt de Bank het monetair beleid van de Landen en voert dit uit. Het monetair
beleid is gericht op het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van de Landen.
Centraal daarbij is het handhaven van de vaste koersverhouding met de Amerikaanse dollar. Mede in
verband hiermee heeft de Bank het beheer en de controle over de deviezenreserves van de Landen. De
Bank oefent het monetair beleid uit op grond van verschillende landsverordeningen (zie het algemene
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deel van deze toelichting). Een belangrijke randvoorwaarde voor een effectief monetair beleid is gezonde
overheidsfinanciën (zie ook hiervoor het algemene deel van deze toelichting).
b. Het bevorderen van de gezondheid van het financiële systeem van de Landen.
Hier wordt gedoeld op het bedrijfseconomisch- en integriteittoezicht dat de Bank uitoefent op het
financiële systeem op grond van verschillende toezichtwetten. Dit toezicht dient de gezondheid, stabiliteit
en efficiency van het systeem te waarborgen, teneinde de spaargelden van het publiek te beschermen.
Hierbij zullen de Landen ervoor zorg dragen dat de toezichtlandsverordeningen van het land de
Nederlandse Antillen, binnen hun jurisdicties, in eenvormige landsverordeningen worden opgenomen en
met de onderhavige Regeling verenigbaar zullen blijven. De toezichtgebieden worden in artikel 8
opgesomd.
c. Het bevorderen van een veilig en efficiënt betalingsverkeer in de Landen.
Van belang hierbij is de rol van de Bank als circulatiebank; zij is namelijk verantwoordelijk voor de
geldsomloop (zie het algemene deel van deze toelichting). Het geldstelsel van de twee Landen zal bij
onderlinge regeling worden geregeld. De Bank reguleert ook het betalingsverkeer met het buitenland. De
Bank functioneert als clearing instituut en beheerder van het interbancaire betalingssysteem.
Ad artikel 6 lid 3
Het ontwerp en de opdruk van de munten worden opgenomen in de onderlinge regeling inzake het
geldstelsel. Dit is conform de Staatsregeling van de beide Landen.
Ad artikel 6 lid 6
Indien de Bank vermoedt dat sprake is van een strafbaar feit door de aanbieder van bankbiljetten en munten
ter betaling of verwisseling, is het de Bank toegestaan deze bankbiljetten en munten te vorderen, zonder
hiervoor een vergoeding te geven.
Ad artikel 8
De landsverordeningen die samenhangen met de in dit artikel opgesomde beleidsterreinen worden in beide
Landen afzonderlijk opgesteld, waarbij het van belang is dat deze eensluidend zijn, teneinde een “level playing
field” en de uitvoerbaarheid te bevorderen. Verwezen wordt naar artikel 43 als overgangsbepaling.
Ad artikel 9 lid 1 en 2
In het kader van de doelstelling van de Bank, zoals opgenomen in artikel 3 lid 1 sub a, alsmede haar taak zoals
omschreven in artikel 4 lid 1, is de Bank belast met het beheer van de officiële reserves en de controle op de
besteding daarvan. Meer specifieke bepalingen ten aanzien van het deviezenverkeer zijn opgenomen in de
onderlinge regeling deviezenverkeer.
Ad artikel 9 lid 4 en 5
Het percentage aan licentierecht dat wordt geheven moet uit concurrentieoverwegingen in beide Landen
gelijk zijn, en dus eensluidend worden opgenomen in de eenvormige landsverordeningen.
Ad artikel 9 lid 7
De door de Bank geïnde licentierechten worden maandelijks aan de Landen afgedragen. Eenmaal per jaar
vindt een afrekening plaats van deze, bij wijze van voorschot, maandelijks afgedragen licentierechten.
Ad artikel 9 lid 8
Vanwege het belang van de stabiliteit van de geldeenheid, is ervoor gekozen om de koers ten opzichte van de
Amerikaanse dollar bij onderlinge regeling te laten vastleggen. Wijziging van de koers is derhalve uitsluitend
mogelijk met instemming van beide parlementen van de Landen. In de onderlinge regeling geldstelsel is
geregeld dat de geldeenheid van de Landen de Caribische gulden is.
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Ad artikel 10 sub 3f
Dit artikel heeft betrekking op de situatie waarin de Bank als “lender of last resort” de mogelijkheid moet
hebben om invloed uit te oefenen op de lange kapitaalmarkt.
Ad artikel 10 sub 6
Dit artikel heeft betrekking op de situaties waarin de Bank als “lender of last resort” optreedt. De Bank kan
zich bijvoorbeeld genoodzaakt zien een garantie af te geven ten behoeve van kleine spaarders, bij een in
moeilijkheden verkerende kredietinstelling.
Ad artikel 10 sub 7
Deze bepaling is ruimer dan het geval was in het statuut van de BNA. Belegging door de Bank van haar
vreemde valuta in effecten gegarandeerd door buitenlandse overheden en uitgegeven of gegarandeerd door
internationale organisaties wordt thans mogelijk.
Ad artikel 11 lid 1
In tegenstelling tot het bepaalde in het statuut van de BNA zal deze dienst thans slechts tegen vergoeding op
basis van kostprijs - vastgesteld door de Bank - kunnen worden verricht. Immers als één van de Landen kiest
voor een andere instelling dan de centrale bank als haar huisbank, zal het kosteloos verrichten van deze dienst
aan het andere Land ten koste gaan van de winst van het ene Land. Meer in het algemeen: als een dienst ter
discretie van een Land is, dan geschiedt deze dienst tegen betaling.
Ad artikel 12
Dit artikel is door middel van artikel 42 lid 2 voorlopig buiten werking gesteld tot de Rijkswet Financieel
Toezicht Curaçao en Sint Maarten per Land is komen te vervallen. Op dit moment is namelijk in de Rijkswet
geregeld dat de Landen bij onvoldoende liquide middelen tijdelijk kunnen lenen bij Nederland. Als die
Rijkswet is komen te vervallen, dan voorziet artikel 12 in de mogelijkheid dat door de Bank voorschotten aan
de Landen worden verstrekt, waarover door de Landen een rente moet worden betaald, gelijk aan de
beleningsrente.
Ad artikel 13 lid 1
Dit artikel sluit, in combinatie met artikel 10 en artikel 12, de mogelijkheid uit van het verlenen van kredieten
aan anderen, zoals overheidsinstellingen.
Ad artikel 13 lid 2
Als onderpand van een lening wordt onroerend goed in hypotheek gegeven. Bij uitwinnen van deze zekerheid
vanwege niet aflossen van de lening wordt het onroerend goed geveild. De Bank kan dan deze onroerende
goederen zelf kopen (aankopen) aangezien de verkoopwaarde op dat moment heel erg laag is en later wanneer
de onroerend goed markt beter is pas weer verkopen. Daarmee wordt verlies voorkomen.
Ad artikel 14
Dit artikel behelst een exoneratie van alle civielrechtelijke, administratiefrechtelijk en strafrechtelijke
aansprakelijkheid ten behoeve van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het personeel van
de Bank, voor schade teweeggebracht in de normale uitoefening van hun bij of krachtens deze Regeling en
overige formele regelgeving uit te oefenen taken en bevoegdheden, mits niet te wijten aan opzet of bewuste
roekeloosheid. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het algemene deel van deze toelichting. Ten
slotte wordt opgemerkt dat onder de term „Raad van Commissarissen‟ en de term „Raad van Bestuur‟ tevens
dient te worden verstaan de leden van deze organen.
Ad artikel 15
Dit artikel is opgenomen om te voorkomen dat de organen en de personen, genoemd in artikel 14, ten
onrechte belast worden met de kosten en uitgaven van een gerechtelijke procedure voor de door hen
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conform deze Regeling en overige formele regelgeving uitgeoefende of uit te oefenen taken en
bevoegdheden. Indien uit de gerechtelijke procedure vast komt te staan dat er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van het desbetreffende orgaan of persoon, zal de Bank de kosten en uitgaven die voortvloeien
uit de gerechtelijke procedure niet vergoeden. Voorts doelt de term „personen‟ in dit artikel zowel op
natuurlijke personen als rechtspersonen, en de term „organen‟ tevens op de leden van de organen, bedoeld in
artikel 14 van de Regeling.
Ad artikel 16 lid 4
De leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en het personeel van de Bank,
die werkzaamheden in de Landen moeten verrichten, zijn vrijgesteld van de verplichtingen, bedoeld in artikel
3, lid 1, sub f, van de Landsverordening Toelating en Uitzetting.
Artikel 18
Het belang van de onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is onder meer
gewaarborgd door het hanteren van profielschetsen gebaseerd op deskundigheid en ervaring.
Artikel 20
Een benoeming, schorsing of ontslag geschiedt bij landsbesluit. Hoewel een zogenaamd „eenvormig
landsbesluit‟ niet bestaat, moet een dergelijk besluit - met inachtneming van het gestelde in artikel 3, tweede
lid - wel eenvormig door beide Landen worden vastgesteld. De benoeming, schorsing of ontslag gaat in per
de datum genoemd in de eenvormige landsbesluiten.
Ad artikel 21 lid 3
Naast het hoofdkantoor is er een filiaal op Sint Maarten, geleid door een filiaaldirecteur die de geëigende
bevoegdheden heeft om het bankfiliaal te kunnen leiden en vertegenwoordigen. Het filiaal is zodanig uitgerust
en bemand, dat zij naast operationele activiteiten, zoals cash en clearing, ook beleidvoorbereidende en
-uitvoerende taken verricht op het gebied van onderzoek en toezicht.
Ad artikel 24 lid 1
Op basis van artikel 32 vindt jaarlijks ten minste één vergadering van Vermogensgerechtigden plaats,
waaronder in elk geval de jaarvergadering. In deze vergadering van Vermogensgerechtigden komen
onderwerpen aan de orde zoals genoemd in artikel 32, derde lid. Over overige aangelegenheden voeren de
Ministers op basis van artikel 24 ten minste eenmaal per half jaar overleg. Hierbij gaat het veelal om
onderwerpen die bij eenvormige landsverordening of daarop berustende uitvoeringsbepalingen moeten
worden geregeld, zoals benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad
van Commissarissen, de toezichtstaken, en de regels voor berekening van het licentierecht.
Artikel 24 lid 3
Artikel 24 lid 3 doelt op het „annual report‟ dat de Bank jaarlijks uitgeeft.
Artikel 27 lid 2 sub a
De belegging van haar kapitaal geschiedt op grond van een vooraf vastgesteld beleggingsbeleid waarbij slechts
in de hierbij aangegeven effecten kan worden belegd.
Ad artikel 30 lid 3
Voor zover niet strijdig met deze Regeling, wordt door de Bank de Corporate Governance Code van Curaçao
en de Verordening Corporate Governance van Sint Maarten gevolgd.
Onder bloed- of aanverwantschap tot in de tweede graad, zoals genoemd in het derde lid, wordt het volgende
verstaan. Bloedverwantschap is de relatie tussen twee personen die een gemeenschappelijke voorouder
hebben. Aanverwantschap is de verhouding tussen de ene echtgenoot of geregistreerde partner en de
bloedverwanten van de andere echtgenoot of geregistreerde partner.
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Bloedverwantschap 1e graad: ouders, kinderen
Bloedverwantschap 2e graad: grootouders, kleinkinderen, broers/zussen
Aanverwantschap 1e graad: ouders van partner, kinderen van partner
Aanverwantschap 2e graad: grootouders van partner, kinderen van partner, broers/zussen van partner.
Artikel 32
Voor een korte uitleg wordt verwezen naar de toelichting op artikel 24 lid 1 van deze Regeling.
Ad artikel 33
De formule voor de berekening van het nieuwe aandeel van elk Land in het eigen vermogen luidt als volgt:
A i, t = (EV t-5 * A i, t-5 )+ (∆ EV * V i, t)
EV t
Waarin:
A = nieuw aandeel (niet in het jaar van oprichting)
i = van één land
t = jaar
EV = eigen vermogen
V = verdeelsleutel
In het jaar van oprichting van de Bank is de relatieve verdeling van het eigen vermogen over de Landen gelijk
aan de verdeelsleutel. Na oprichting van de Bank wordt de verdeelsleutel elke vijf jaar opnieuw berekend en
toegepast. Indien de verdeelsleutel na berekening inderdaad blijkt te moeten worden aangepast, dan heeft
deze toepassing in principe tot gevolg dat het aandeel van elk land in het eigen vermogen wijzigt. Slechts
indien het eigen vermogen in een periode van vijf jaar onveranderd is gebleven, dan heeft een gewijzigde
verdeelsleutel geen effect op de verdeling van het eigen vermogen tussen de landen.
Een wijziging van het eigen vermogen, aanwas genoemd, kan zowel positief als negatief zijn. In beide gevallen
leidt dit, in combinatie met een gewijzigde verdeelsleutel, tot een herverdeling van het eigen vermogen tussen
de Landen.
De formule beoogt tot uitdrukking te brengen, dat de nieuwe verdeelsleutel alléén wordt toegepast op de
aanwas van het eigen vermogen die in elke periode van vijf jaar is ontstaan. De verschillen in groeitempo‟s
van BBP en/of inwoneraantal tussen de Landen hebben immers alleen betrekking op de afgelopen periode
van vijf jaar en zijn niet van invloed geweest op het ontstaan van het eigen vermogen zoals dat bij oprichting
van de Bank door beide Landen is ingebracht.
Het voorgaande betekent dat per 1 januari 2016 de eerste wijziging van de verdeelsleutel plaatsvindt.
Ad artikel 33 juncto artikel 45
Voor de kapitaalinbreng is het uitgangspunt dat het kapitaal van de BNA in de nieuwe gemeenschappelijke
centrale bank wordt ingebracht. Dit betekent dat Curaçao en Sint Maarten hun aandeel uit de boedelscheiding
van de BNA daarvoor benutten.
Ad artikel 36 lid 2
Met de in lid 2 genoemde resultaten wordt zowel gedoeld op gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten.
Ad artikel 38 lid 1
Onder de in het eerste lid bedoelde externe deskundige wordt verstaan een register-accountant in de zin van
de Nederlandse regelgeving, een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid,
Nederlands BW, een certified public accountant in de zin van de regelgeving in de Verenigde Staten, alsmede
iemand die door de minister belast met Economische Zaken bij een herroepelijke vergunning als deskundige
is toegelaten op grond van een bewijs dat betrokkene voldoet aan eisen van bekwaamheid. Deze eisen moeten
op een niveau liggen dat gelijkwaardig is aan dat van een registeraccountant, accountant8

administratieconsulent als bedoeld of certified public accountant als bedoeld. De minister kan aan de
vergunning voorwaarden verbinden.
Ad artikel 38 lid 4
Indien de vergadering van Vermogensgerechtigden nalaat de jaarrekening en/of het financieel jaarverslag vast
te stellen, heeft dit tot gevolg dat de Raad van Commissarissen niet gedechargeerd kan worden. Dit nalaten
tot vaststellen kan door de Raad van Commissarissen aangevochten worden bij het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Ad artikel 42
De inwerkingtreding van deze Regeling wordt geregeld in de bijbehorende vaststellingslandsverordeningen
van beide Landen, zoals beschreven staat in het algemene deel van deze toelichting, onder „Rechtsbasis‟. In
deze vaststellingslandsverordeningen zal tevens geregeld worden hoe wijzigingen in deze Regeling kracht van
wet krijgen in de Landen.
Ad artikel 45 lid 1
Het bepaalde in lid 1 geldt uitsluitend voor de president en de overige statutaire directeuren van de BNA en
dus niet voor de Raad van Commissarissen. Bij inwerkingtreding van de onderhavige regeling zullen nieuwe
commissarissen worden aangesteld.
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