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De BNA niet eens met de AFM 
 
Naar aanleiding van het hedenochtend in het Algemeen Dagblad verschenen bericht over de 
adequaatheid van het toezicht van de Bank van de Nederlandse Antillen, wenst de Bank het 
volgende mede te delen. 
 
Wij hebben kennis genomen van de inhoud van dit artikel waarin de adequaatheid van het 
toezicht van de Bank op financiële instellingen in de Nederlandse Antillen in twijfel wordt 
getrokken. Allereerst betreurt de Bank de wijze waarop zij kennis heeft moeten nemen van 
het standpunt van de AFM over het door de Bank uitgeoefende toezicht op 
beleggingsinstellingen en administrateurs. Dit daar de Bank in het verleden de AFM 
regelmatig heeft geïnformeerd over de voortgang van haar toezichtwerkzaamheden waarbij 
de AFM tevens werd uitgenodigd om ter plaatse het toezicht van de Bank te beoordelen. In 
2004 heeft de AFM middels een schrijven de Bank bericht dat zij van mening is dat, op basis 
van de op dat moment beschikbare informatie, zij reeds kon concluderen dat er geen sprake 
was of zou (kunnen) zijn van adequaat toezicht. Dit wegens het ontbreken van een track 
record waardoor het niet opportuun was te beoordelen of het toezicht op 
beleggingsinstellingen adequaat was. Het toezicht werd namelijk pas in 2003 geïntroduceerd. 
Hierop heeft de Bank besloten om, nadat het feitelijk toezicht op gang was gekomen, de 
AFM in november 2006 een voortgangsverslag te doen toekomen met de uitnodiging om 
het toezicht ter plekke te beoordelen. Als reactie daarop kregen wij een brief van de 
Nederlandse minister van Financiën met de mededeling dat, mede vanwege het ontbreken 
van een track record bij de Bank, het toezicht niet als adequaat kon worden aangemerkt. 
Enige nadere onderbouwing van dit standpunt, eventueel aangevuld met verbeterpunten, 
ontbrak dan ook in haar totaliteit. De AFM heeft de Bank niet eerder op de hoogte gesteld 
van de naar haar mening bestaande tekortkomingen. Wij betreuren het ten zeerste dit in de 
pers te moeten vernemen.  
 
Al voor de inwerkingtreding van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en 
administrateurs in december 2002  was er samenwerking met de AFM. Daarbij zijn, zoals de 
AFM zelf aangeeft, duidelijke afspraken gemaakt tussen de AFM en de Bank over de 
uitwisseling van informatie en samenwerking op het terrein van toezicht, welke zijn 
vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MOU).  
 



De Bank oefent al jaren toezicht uit op diverse financiële instellingen waaronder banken, 
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Dit toezicht is in 2003/2004 ter plekke 
door een team bestaande uit internationale deskundigen van het IMF en de Wereldbank 
beoordeeld en indertijd als adequaat bevonden. Het IMF is door de Financial Stability 
Forum als het orgaan aangewezen om de diverse toezichtregimes in de wereld te beoordelen. 
Het rapport met de resultaten van dit onderzoek is op de website van het IMF geplaatst. 
(http://www.imf.org/external/country/ANT/index.htm). 
Dat de AFM een oordeel over het toezicht van de Bank vormt, zonder dit plaatselijk te  
hebben beoordeeld betreuren wij daarom ten zeerste. Deze publicatie richt ten onrechte 
schade aan aan de gehele financiële sector van de Nederlandse Antillen.  
 
Wij zijn het niet eens met het standpunt van de AFM over het door ons uitgeoefende 
toezicht en zullen daarom op korte termijn hierover contact opnemen met de AFM. 
 
 
Willemstad, 26 juni 2007 
Bank van de Nederlandse Antillen 
 
 
 


