EDUCATIEVE INFORMATIE VOOR BELEGGERS
Waarschuwing voor constructies zoals “FLOWER”/“E FLOR”
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wil met dit schrijven het publiek en (potentiële)
beleggers waarschuwen voor piramidespelen zoals “Flower”/“E Flor” die worden aangeboden als een
legale kans om snel geld te verdienen. We verwijzen naar de link hieronder welke een
informatie/educatieve document bevat betreffende aanbiedingen welke als pyramidespelen functioneren.
http://www.centralbank.cw/investor-education-pyramid-schemes
Een piramidespel is een frauduleus investeringssysteem, waarbij het voordeel vrijwel uitsluitend
voortkomt uit het werven van nieuwe deelnemers. Het piramidespel doet zich voor als een legale kans
om snel geld te verdienen, maar is uiteindelijk een niet-duurzaam economisch/ondernemingsmodel
waarbij voornamelijk geld wordt uitgewisseld om anderen aan te melden in het schema, meestal zonder
dat er een product of dienst wordt geleverd.
De CBCS waarschuwt beleggers om bedacht te zijn op de volgende valkuilen van piramidespelen:
1. Nadruk ligt op het werven van nieuwe deelnemers. De hoofdactiviteit bestaat uit het werven
van nieuwe deelnemers.
2. Hoog rendement op korte termijn. Wordt er hoog rendement of snel geld verdienen
voorgespiegeld, dan kan dat een teken zijn dat de commissies worden betaald uit de inleg van
nieuwe deelnemers in plaats van uit de verkoopopbrengst.
3. Ingewikkelde constructies voor uitbetalen van commissie. De commissie is niet gebaseerd
op de verkoop van producten en diensten buiten het systeem.
4. Het aangeboden product is vaag. Er wordt geen werkelijk product of dienst verkocht.
5. ‘Easy Money’. Vaak worden deelnemers een vergoeding beloofd voor het verrichten van
betalingen of het werven van nieuwe deelnemers.
6. Het draait niet om de verkoop van producten. Men is niet gericht op de verkoop van
producten.
Wij willen u erop wijzen dat de CBCS stappen zal blijven ondernemen tegen ongewenste aanbieders om
maatregelen te nemen om vermeende piramideconstructies die de wet- en regelgeving van de CBCS in de
jurisdicties van de landen Curaçao en Sint Maarten schenden, een halt toe te roepen.
Indien u een vermoeden heeft of op de hoogte bent van frauduleuze beleggingsstructuren op Curaçao
en/of Sint Maarten, neem dan contact op met de CBCS op telefoonnummer +5999 434 5500 of per email info@centralbank.cw.
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